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 لئابق مم ةينيعلا تلبقأ قارعلا يف برعلا ةلود تلادالا ٠

 لاثم ىلع دفاخملاو روصقلا تداشف نملا.يف ثلزنو ىرخلا" 2١

 فرحالا اوسبتقاو ةراحتلا اهلهأ ىطماعتو لباب يف تارام 0
 مهتخل اهب اونودف ةيقيذيفلا 0

 + لاوشو طشوتملا رحبلا * طاوش ىلإ مذوشادتما كقو 20
 م ةريزملا هش لك يددتمم قرطلا تلاكو ميسلاتا 0

 ءالعلا' يف تدعو يتلا ةئقيسملا :شوتقنلاو نال الا ند 11

 ظ ظ اهريغو ناروحو يضم 32 ١
 مْوامسأ تدجو اكلم نيئالث ةينيعملا داوم يقع ل ظ

 / يام + .ةينسيلاو م ا
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 0 د ءرأ نروياطحتا 6

 ماو رصو بر اع ةلودلا هده ران ١ ىلع ةشوقنم

 000 لو نفلا ةراضح اوسسأ نذلا مه نوينيعملاو

 0 مهو ءارمأو اشم مهنم ناكو لباب ةراضح لاونم ىلع

 بستتنيف دوبعم وأ لكيه دفحم لك يف ناكو ةعبدب دفاحتو

 دوبعملا كلذ مسا ىلا وأ ةيحابم ىلا رونا

 مكحلا قلطم موهو مهدنع 0 ا كللملا ناكو

 ةووتالاو ءانبالا ىلا ةثارولاب لقتني كلملا نك
 ' مممفدتام ردش الا ةيدنملا مظنتب مهتانع نكت م

 مهماهها نوقرصي | وناك لب مهالقتسا نع عافدلل ةجاحلا هيلا

 لالغتساو ناحلخلا ريهظتو دودسلا ةماقاو ندملا ءاشنا ىلا

 كلذ لك اش امو ضرالا

 نومسل اليخت ىف نم نوب ائنسلا باقي لا هلودلا

 000 1 دا نيذلا برعلا نع مه 6 ةيرمللا بولا

 6 درو هنأ ريغ مات مهلود لما شرات فرعل و مهلبق

 ناهلس ربخم تععم دقو » ةزيهشلا ايس كلم د ةاروتلا

 000 للف ةكح لك هنم تارو ىجاحاب هزيتختل تمدقق
 ةئم هتطعاو كلاوقأ نع يضرأ يف ينغلب يذلا مالكلا ناك
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 1( برعلا ةراضح

 21000000 هرقل اشار 1 راظك نبرشعو

 ناياس نمز ىلا عجرب ةلودلا هذه خيرات نا ىلع لدب اذهو

 هلبق ام وأ داليملا لبق مساتلا نرقلا ىلا يأ
 يه ةاروتلا يف اهركذ درو يلا ابس كلم نأ ةظو

 ميظعلا فرع ل تخل 0 ةريبشلا نيبقلب  ةحلملا

 رأت 1نم ذخؤيو

 ترم اهنا ابس ةلود
 0 عا م

 ريع راودا ةعب رأ ف

 ىمسي لوالا رودلا

 « ايس ركم » كاملا

 هدد ون ته ص 0 6 كلم» يناثلارودلا فو

 5 رودلا يفو « ابس
 نشد مرحب ل ا

 يفو ىربكلا مهدفاحم نم ًادفحم نادر ناكو «.نادبرو
 « اهريغو تومرضحو ناديرو ابس كلم » عبارلا رودلا

 ه. ص يناثلا مايالا رابخا (1)
(») 



 0 0 را نيالا 64

 . ءاعنص نم يقرشلا بوذملا ىلا نِملا يف ةنيدم ابسو
 - تاكو برعلا دالسب يف ةورث سانلا رفوا نونابسلا ناكو

 تناكو اهريغو' ناسلبلاو ةخيلسلاو روخبلاو رملا مهتراجت 3

 . مهلجاوس ىلا ةشيلاو دنملا نم 0 بايطالاو ملسلا

 مظعو مهدالب تهزف قارعلاو ماشلاو رصمىلا مهلفاوق اهلقنتف
 دقو . برعلا ةرب زج فارطا ىلا مه دايس تدتماو مذوش

 تلوحتف يرلا اومظنو دودسلا اوماقاو ناجلخلا اورفتحا

 ار  رشتلا اذن اوداش ةبضخ تانج للا مهدالب

 0 قوذلا مهلءاشام أمم نيننفتم موسرلاو شوقتلا عاوناب

 0 اطوح اوماقاو قئادحلا ابماما اوسرغو

 اولوخ- دسلا عدصت لا ميعنو نع يف اولا

 نادي ىلا مهكلم ةمصاع التو ربلا لارا نم مهرج ظ

 نيبريمحلل تحنس نا قفتاو. راك نم نادبر لهاناكو

 بقل راصو مهعم اودحلا 3 "0 لا خلع ارداف ةلمرلا

 تومرضح اوكلم مث « نادير وذو ريم كلم د

 ىلا دلبلا كلذ مسا اوفاضا ادلب | اوكلتما الك اوناكو اهريغتو

 مهكلم باقل ا
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 ا ا
 حلا ب ةر ا ا م [هع م

 0 ا نا ا
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 ي ريما طخلا َنَه جذوعا

 هنا برعلا وخروم رك ذ شعرب رمش ري كولم رهشاو >0
 ىنبو دفصلا ةنيدم برخو ناسارخو سرافو قارعلا حستكا



 ١ نر راسل وأ نويناطحقلا 4(2)

 نلف د كتكراصف ترعلا اهفرحو .هيسان تبعت ةندم ايناكم ظ

 ظ اضنإا مورلا دالب كلم هنا يدوعسملا لاقو

 ةديدع تاوزغ نوبسن هيلاو برك وبا دعسا مهعمو

 ةحاا و ند ةدم اغا ىذلا وهو ةميظع الاتغاو

 برعلا نم دوبن نم لوأ ناكو
 فعضف كالملاب ريمح ود لقتساف نيينابسلا لمت : تتش م

 مدجم نبا ينذئموب ةشدملا ناكو مهلك تقرفتو 0 كلذب

 نرقلا يف ةيبونملا نملا لحاوس يف اولزن دق اوناكو مهتوقو
 موججاهو نيب ريما فعُص ةصرف اوزهتئاف داليملا لبق لوالا

 تاريللا نم اهبف امو مهدالبب ط

 طساوا يف ريمحو ةينحلا ني هاشم نا تاق

 ةراث مجر اهزتلا ةقك و ىلاوت 5 دالسال عبار |! نرفلا

 اياهن رصنلا ةشبحلل مت نا ىلا كئاوا عم ةراثو ءالؤه عم

 2 .اهيلع اولوو دالبلا اوحتفف داليما هو ةنس كلذو

 سويفاهسا همسا مهئارما نم ايل

 ةطلس تح اولظي ترا نييريملا سفن 1

 هب اومزه بردم شيجب مهدماف م6 اودخلال ةشملا



 (0) 0 برماةرامح :
 نري يذ نب فيس اولوو مثدالب نم ,”وجرخاو ةشيملا ٠

 ملام
 اولتحا نيذلا ةشدملا لع (دقاخ برر يذ نناءناكو 000

 مهمظعم ىنفا ىتح التق م نمزلا نم ةدم هدالب 7

 الوخو ًامدخ مهنم قي نم لعجو 0
 هيدي نيب ةشدحلا مدحلاو ,ااكار امون 0 هبا قفتاو ٠ ظ 1

 مهطسو يف ًادرفنم هدوجو ةصرف اوزهتنافا .ميارح مهمسو 7

 نيب يما ىلع كالم هدععب مهن مو هولتق ىتح تعط هيلع اولامو . 7
 نيينعلا نا مدقت ام ًايلج رهظن مما نعلا ندع

 لك ايمملاو ةمخفلا ر وصقلا اونتبا مهماف ٌ

 رابجتال ار زك ميظنت ىلا .اوفرصناو ةميظعلا < ٠
 روطعلاو بابطالا ماطماو ا ريخن راجنالاو ع 1

 ًاريثك نونعي اوتاكو . ايسأو هيش فاو ابر وأ قاوسا يف ها 0

 امب نوزجحم لابملاك ةميظعلا دودسلا نوئشنيف ةعارزلاب 0
 يضارالا يرا عنصلا ةمكحم ذفاون نم اهنوفرصيو رهالا هايم 00

 نورثكي اوناكو ,دودسلا عنطصا نم لوا برعلاف . ةعفترللا . 1

 اهصاي عافتسالاو راطمالا لويس نزل ةيدوالا يف 7 ١
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 هلوش مه عاش راشا كلذ ىلاو

 الث أس ءاملا دش ا 000 3

 بولا د نعلا يف مهتانازخ وا برعلا دودس رهشأو

 مكق مب ءظع روسوهو اونو الب 3 نيب قيضم يف هواشنا

 وحب لازب 0 اعاد ١٠6١ ةح ويوأ ضار 00



 00 ا ديه - شه ةنتبو تور

 0 يا راسا

 اهريغو لابس يد ىدلسو جل كدلسو داع كدسو نارحش دسو

 ىلا فضا . اهيا اولب يتلا يتارمعلا يترلا ةجرد ىلع لدي. امم .
 ىلا 'ةمجفلا روضقلاو اهوانا ىلا ةنللا كلا ل١
 قوذلا نسسحو ةعنصلا هقد 00 او رهتشا أمو اهوداش

 : سدقلب شرع فصو ,مثراعشا ف ءاج دقتف لمعلا ناقتاو .

 ديرفو هوجن هتلك عاب نونامث عفار اهش ع

 ديت امبا ربتلاب توقايو هتدبق دق ٌردنو

 برأم يف موف نمو

 رمحالا ىهذلا اهفقس يفو ماخرلاب تقطن دق برامو

 اويطملا نم فنمرلا هع صقل ١ ضخ نا
  اهاوناو ةضفلاب ةلزئموا سهذلاب تال نيطاسا ىلع ةمئاقلا

 ةعركلا ةراحملاو ججاعلاو صهوجلاب ةعصرم

 نت
 اني زينت

 مهبسأب نوينابدعلا مجري  لامشلا برعوا ةيناندعلا

 ليغامسا هدلوب بهذ دق ميهاربا نآكو ميهاربا نء ليعامسا ىلا



 لنا نر نأ نويابدللا ( :

 ةكك ماركا تييبلا ىنبو ميس رب ةيرب ىلا رجاه هما عم
 كابه ملل لا

 لبعاهبا لعت دقو ةبرعتسملا برعلا مه ليعابسا 5

 نار ١+ ١ ف دقح نونطش اوناك نيذلا عرج نم ةسبارعلا

 . ( ملص ) ينلاب هبسن يبتني يذلا ناندع هتبرذ
 "0000000 ناك دي نلف هرج وب راك

 سعشلا ىلع سير ىلوو نا دئدتعب رمالا ىضتقاو هوفلاش

 .نوكت نا يف ليعام-اونب بغرف ةسايرال زكرم نيعبو
 ينبدلا اهفرشل ةكم يف اهزكرم نوكي ناو مهل ةسايرلا
 مهم سيئرلا نوكي نا يف نويناطحق مو مرج ولب تغرو

 مدقلاب الهأ ةانمال“ةسارل 5 ياس نوكتا ناو

 ىتح تماد نبش رفلا نيب برح يقول ىتاعلاف ةورثلاو

 000000 املا نع ثرفساو دالملا دس سدانلا نرثلا

 ظ ءاوعأب ةيبرعلا ةدحولا ع ليبق
 ةعاضق اهربشا عورف ةدع ناندع ينب نم لسانتو

 دجيو ةماه يف نوميق .اوناكو رامتاو داياو ةعيرو رضمو

 ا . زاحتللاو
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 (؟5) برعلا ةر ةرابض>

 ةدحاو ةليبق .اهناك ماثوو قافو يف لئابقلا هذه تثبلو ١١
 انه اهركذل لاجم ال بابسال مهني نآف تمقو نا ىلا

 . مهنكأما نم اوحزنو اوقرفتف
 ماشلا قراشمو برعلا ةريزج يف ةعاضق ةليبق تقرفتو

 م لظو اهريغو هيروسو قارعلا يف "الو بع ًاشناف
 ل ةيداب

 ىلا 0 ةماهم ار 1 لاق ا ا

 رضمو ةعيبر نيبو اهنيب تعقو برأ دايا تحزتو

 تلزتو قارعلا ىلا ةمابن نم تجرثن اهرمأ ىلع اهبف تبلغ
 ءاح نا ىلا مجعلا دودح دديم تلعجو ةفركلا برق

 مهم 01 لتقو مهملع سلغتف ناورشوا ا

 : لضوملاو ةر لاو تيازكتا اوفر

 يف تقرفتف اهلئابق نيب تعقو نافل ةعيبر تحزو

 برعلا خيرت يف ميظع نأش 0 ش نملاو رش

 لع تامعو لالقتسالا تللط يف لوا تضم ىتلا يف

 ع



 لاهثلا برعرأ نوساطلا 1(

 الا ا ركل ح هنا ىاهدخو رظم ثماقأو
 رودص يف مكحتسا ءادع كلذ نع مجنف أهم دالبلا طفاش

 اهضعب بهذف ىعرملاو لكلا بلط يف تقرفن مث لئابقلا

 تعقوو ةسازلاو زابملاو د لا ايقمو هناي فارطا الب

 د 1 ل1 ىف لرخأ ةلبق ترشنتاو نام يف اهنم ةفئاط

 قارعلاو رصم راظنا حمطم او دل لرب ماكو
 راظنا حمطم لبق نم تناك م نيتلودلا نيناه نيب اهعوقول

 رحبلا ىرم بارتقالا مهمه ناك نيذلا ىوئينو لباب كولم

 مهدالب نع ةازغلا نويناندعلا دص دقو. رمحالا رحبلاو طسوتملا

 ىشخل سرفلا كلم شروق لعج امم مهران يف ةرم ريغ

 ةلرد تلمرفا نا ىلا ثتماد .ةفلاخم مهعم مربيو مهشطب

 0 سرا
 000 لا رمتاف سوراد لع ردنكمألا زاغأو

 الي وطأتمز هوفقوو ينودكملا لطبلا ةبراحم ىلع مهعم اودحتاو

 ا الاو ةسبارلا قف وهو توما ءاجاف دقو ..هدغراوسأت حت

 هريش برعلا مرا رمعلا نم

 ناك سرفلا كولمو رديتمالا تاورغ قلنا قف



 (هحز 0 ظ

 ةدشل اونكو ةورتاو ةوقلا نم ميظع بناج ىلع نويطبتلا ٠١
 فيدو موسي دنج ميظنتل نيفرصنم ةبرمحلا لايذأ مهكس '

 مهتوفب ودع مهمه د اذاف . مهدالب نع ًعافدلاتقلا ىلع مهاجر

 موحلب فتوتاتش اوناك ثيج لابحلا يف اومصتعا .ًاددع
 روخصلا يف اهنورقتي مثراهص نم نوبرشيو تاناوشا

 امل اولمجحيو اهدس اومكحن ام دعب رطملا ءام ايف نوعمجتو

 كات يف هودع نوكرتي مث مهاوس اهلا يدتهي ال تامالع ٠

 ىلع عوجلاو نشطملا ههركي نا ىلا ةلحاقلا ةيلمرلا لوهسلا
 مهنع دادتؤرلا

 ةمصاع ارطب ةنيدم تناكو ةقلاعلا اياقب نم نويطبنلاو

 هبش تلق ايظع- اعاّببلا ميهنكلم تمسلا دقو مهكلم

 يداو تغلب و قرشلا نم قارعلا ىلا ناروحو انيس ةرب زج

 دهع يف شوبرا نوينامورلا مهب عمطو . بونجلا يف ىرقلا

 لجو . لشفلاو ةبيخلاب مهنع اودنرا مهنكلو رصيق سطسغا

 او رسكو هومزهف ةبداليم 1٠١١ ةنس ريبك شيحن سويساك مهيلع
 اوماتسا ماظع ةرصابق مهنم ناكدقو . ةرسك رش هشويج

 روطازبمالا جهنم ؛ اهدحم نأبا يف ناموزلا ةيروطاربما مامز



 كنا تارع وأ نويناندعلا اا مم (

 : : هب داليم ١ عةنئس هدا تسديف عب رب 4 دا سيب

 هبدالبم ما 4 مهرمأ لع اويلغ برعلا نكذلو

 اًمصلاى
 صول معن 7
 هراملده

 ىرتب و

 رولص ؟ةرزكرم و

 4, اعوو اهرارلا مملعلا .ه

 همخاشا لراس
 راو كو :

 لاورلاو د 0 مهم ل 1 داب نوبادو رالتغاا

 نك هتدعم ف اوسمغنا 8 دعب |مسش الو



 7 ب

 2 ب برعلا  ةراضح

 ةرب زجلا هش لاش 00 ناذلا بيرل ام

 اوكحسع لب ل اودي مف نييناندعلا ن 200

 مماروشب اموقاضب.و نامورلا ةلود نؤواني اوتاكو مهالقتساب . 0
 مهتلاسم ىلع اهوهرك أ نا ىلا ممناو منو

 كلم اوأشنأف ناسا نس فاش طش 0 7

 ضييالا رضقلا اياَه

 ةيداليم 79+ ةنس ناسغ كلم 3 ١و.ه ةئس رانالاو ةريملا

 سايلر وا ءاج .ناءيىلا +45 هن ىرتصلا ايسأ اسمتل اذ

 ثرعلا برضو رمدت ةنبدمزرمهقا,ال:ةنبب ةينامورلا شوكلا
20 

 مث ماشلا برع ىلع ةيخونتلا ةلودلا نوينامورلا ىلوو
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 0000 لفل برع دأ نويتاندعلا 1

 + ]وطار ال رب ادشلا اهرهق نا ىلا ترمتسا ىلا ةبحلاسلا ةلودلا

 ّ تيرم نادو ةءيروس برع رئاس ىلعو رمدن يف و ماشلا فراش

 ناس كول ماشلا باى داقاو راشالاو ةريملا كولا قارذلا

/ 

 نادمع رصق اياه

 يف مهراث نمو . ىرغصلا ايسأ يف برعلا ةيندم ترشتناف
 رصقو ريدغلا 0 واتم رصقو صيسي الا رعصقلا ءانب الا كلت

 كلاي

 | لججاب ةنب زم اهلك تناكو نادم رصقو ملا

 .؟

 نم وش



 .(*8) برعلا ةراضح
 حسي ب ل يي يب حسي -.يبيبياس-ِ- إما بابي

 دداؤسلاو زعلا يلا امو مهمدظع 1 يتلا و

 ةليغ ميكو أ نمثاو كوالا ةنفج نساسنلا كرس اما 2

 مهن«و . ةيداليم هسب ةنس ىلإ هكح دتما يذلا سداسلا
 برضو ةبعكلا ىلا نينيمت نيطرق تدكهأ ينلا ايرام ةكلملا

 قشنملا رضق اياه

 يف تفرع يتلا يهو ايرام يطرق نم نمثأ لاقيف لثللا امهب
 نيطرقلا تاذ مسأب خحيراتلا

 َى نال نم 3 نييناسغلا نا باسنلا لوَشو

 اوحزن نيذلا ابس دلو نم نالهك نب دوا نب كلام نب ثونلا



 ل ال ل

 لانا كرف وأ نوياتسلا مر

 هك ماشلا يف ءام ىلع اولزنف مرعلا ليس دعب 3

 يراصنالا تباثنب ناسح لوش كلذيفو همساب اومسفناسغ

 نانع ءالاو اسس درالا

 للص و نيرضللا نيخرؤملا ءارا تبراضن' دقو

 .ناندعنم مهنا ىلا لقالا وهو رخآ قيرف بهذو نويناطحق
 اهركذل لاحت ال ةيعامجاو ةيوغل ةلدأب كلذ ىلع لدتساو
 ناطحق نم مهما منجرالا نا ىلع . قل

 امسا يب نيب اهس الو برعلا فئاوط نيب ناكو





+ 
 اك _---5

6 
 و ديجح ع كب «وعب



 ' مك ( برعلا ةراضح

 هونج ةشيملا نم «٠ مهفول 0 الا ميظع س ا نام ينو '

 اي عك دافع 1 ا ل

 يف ةبءاشملا نم مهب ناك ام كلذ ىلع مهدعأسو نوقف

 اولا و مولظملا نع عافدلاو ةبساملاك تاداعلاو قالخالا

 ظافتحالا ليبس يف تاذلا راكتاو مضلا ءاباو مركلاو دعولاب

 لئابقلا نإ ةييرلا كرش
 مهتافص نايبو مرابخأ رشنل .ةليسو ريخ ةيفلا انا

 نل ةشقانمال تاعمتم اوأشنأف مهران 0 ديا مونلك عججو

 0 اذه 0 بأب ف هنيبخس ام ىلإ 0

 لظو مهنم قيررف 0 ةدارطللا م 0 ةنايدلا ٠
 ماك اومجأ م 0 0 ةدايعب 00



 هءاغا نع 36

 ٠ مد ةيلهاملا لاح ايون

 4« اع ص و

 ةيقأب ةقرفو ةدنأب ةقرف ناتقرف برعلا ناب لوقلا مدقق

 0 000 (ارقلب و ةدئابلا ةقرفلا دع راصتغلب انملكت دقو

 ناطحق نيلصا نم ةعرفتم ةيقايلا ةقرفلا نا انلقو زءلاو ةعنملا

 مهطاخ مالسالا لاحو ةءلهاملا لاح نا اييمضراو نان دعو

 مهكلم ناك دقو ةورثو ةّوقو نعو ةراضح لاح ةيلهاجلا يف
 ةعبابتلا ةربابحلا ةداسلا كولملا مهنم ناكو ناطحق لئابق يف

 نيل ٠ يف وللا دب ةلهاطا ثترع الم اهأ

 ىلا ناس 10 رغردلا لهأف رو لهأو وول لهأ

 . ضرالا يف برضلاو ةيشاملاو لخنلاو عرزلا نم نوشيعب. اوناكو

 نوشيعب اوناكو ىراحصلا ناطق مف رب ولا لهآ امآ ةراحتلل

 نداتنم الكلا تبانم نيعحتنم اهمولو لبالا نابلآ نم

 يعرلا مهنكماو كك مدعاسام اهيف نوميخيف رطقلا عقاوم

 بيرل راك ام ةيرتإلا تافاشتكاالا , تنبي . دقو

 تاماظنلاو ةعوقلا عئارشلا نم مالسالا لبق ةيقابلاو ةدئئابلا

 ل السنا 2 ال يتلا ةحيحصلا داما حسان



 0 اثات“ اانا 0 افتتتتككا دال داتا: تانتتتطا_اف__خ“ل“

 لاكلاو قرلا كيرالا موقع تغلب ن :

 هريغ تام عم ه هرك ذ ىلع انتا ىذلا كرام دبس ناف

 لع ةقهاشلا ينابملاو ةعدبلا روصقلاو ةمرظعلا دونت

 لع لدن 0 لامحو ءانب هناتمو 00 نء.سح نم اهفام

 ( عو.) برعلا ةراضح

 دي هيلا لصتام دعبأ ىلا مهدنع ةعانصلاو ةعارزلا مدقت
 يباسلا قوذلاو ةداقولا 3 رقلا نم مهل ناك امب 'ىبنتو ناسنالا

 يف قوفتلاو ةعانصلا ناقتاو ةيسدنملا فراعملا يف عسوتلاو

 ةليمجا نونفلا
 نسور مزمل الب كاد ةيمم ريغ ةاروتلا يف ءاج دقو

 ةنندم امس الو اهندم ةمظعو اهتراحن ا ماسالا

 ةريبسكلا اما

 عبارلا نرقلا يف ساع يذلا سوتي.دو ريه خرؤملا ملكتو
 ل ندملا نم هوداش أمو برعلا ةمظع نع داليملا لبق :

 , 3 .٠ 5 ضو ا 0530 ها 5 5

 نارودمصر أو نودارتس ناخراوملا لاقو : ةقهاشلا روس

 ساو ايفصوو نوكللا ل ندملا ب ةئيدم

 راثا نس ل رصق 5 املس سب ةحفص يف ءاطخ درو )0(

 ءاعنص رهاظ يف روهشمرصق وهو: نعلا راثا نكد هنأ ةقيقحاو نييناسغلا



 ةيله الا لاح 0

 اهناكس ةمظع ىلع لدم ًاقصو
 لآ ] ١ ةكولالاو رتل نم نوينعلا هتليام يف لضفلاو

 ركللا هنكب يذلا ا كس مس ل أم | وماق يلا يرلا

 يف اهركذ درو ىنلا ابس ةكلم نظب.ام ىلع يهو سيقلب

 ةاروتلا

 كل لامزلا  تحلازتال علا رانا نا لغ

 :ةناترسالا 3 , رك كوش داعيا اعاد ى لأ دوقنلا عطق ة أرنم

 جاتلا هسأأر ىلعو كلما مس لك هع ا

 وللا دل سو كمملا م ةاعرلا كولن مسر هبشل وهو

 مهليئات ضعب ىلع اشاب تبرم دب الوطن م

 ةرهاقلا دحام ىف ن الا ةقوجوملا

 بر 0 م ةيلهاحلا يف برعلا ةراضح هتنت و

 ظ لكي تاقتنا لب طبنلاو ةقل اعلا لود طوقسو نمعلا رقهشو

 يفو نوخرؤملا لاق دقو ناسغو ةريحلا تكلم ىلا اهتمظع
 مرم تلان ةريملا ةكلمت نا نوبل فاتسغ روتكدلا مهلج

 تناك ناسغ ةكلمت ناو سرفلا كلمت هلنث ملام ددؤْسلاو زعلا
 تافاشتك" الا 5 دقو . ةنيصح ةنءدم نيتس ىلع ي ع

 كة 7< جك

1 



 انج ندس دع بن : عكدوم

 0 برعلا ةراضح

 مابملا رمل ةميظع ةينقأ لع نوثحابلا رثعو لوقلا اذه ةبرتآلا

 دالبلا ميججيف ةشهدم ةيسدنه لامحأو ةعيدب روصق ضاقنأو
 نويناسغلا اهكلم يتلا

 ةغالا وهو مالسالا لبق برعلا يقر ىلع رخا ليلد انلو
 ةهفغللا ىلع 06 نم امو امادا سايقمو ةماآلا قالخأ 21

 ةرايعلا كلبسو يكرتلاةقدو ظفللا سر ذهن ةمكملا نم اهيفام

 نا لقعي ال ذا يقرلا ىبتنم اوغلب مهنا ىلع لدن ىنعملا لامجو

 وا ةراصملا| مع نديش اووكيو د1 هذه ١ هل نوكي

 هتغلبام ححضنلا ن نم غلبت نا ةخال نكمي ال هناف اهب دييع"ا ةادج

 3 0 باقحالا يبلاون : الا مالسالا لبق ةس معلا ةغللا

 برعلاءارعش. لارق هنلا تغلب ام بعشل غلب ال لالا عش نا

 :ةيسفنلاو ةيقللا تاالامكلا ل اع اوناك اذا الا

 رامثتسالاو نامألا اهومبمو دلال لا ةاقالا

 عاقبلاو قرطلاو نفسلا 0 نم كلذ ريغو داصتقالاو

 بسكلا قرط يف مهننفتو ةراجتلا يف مهبمك ولع ىلع لدن

 رافسالا ىلع مهابقاو داصتقالا نش مم انعو



 ٠ ةيلهاجلا لاح 22

 ىلع لدب مهنم نيغبانلاو ناعجشلا لامحال مهذيبحت نام

 ىلع اهوداش امن راضنلا ىلع مهن "ادرس اا موق 9

 ةيقارلا قالخالاو لئاضتلاو تادالا ند

 ىلع لدب امم ءاقترالا نم ةعيفر ةجرد يع ءاسنلا ا ظ

 نمل ناكو بدأو مزح تاوذ نكو اهتراضح غلبمو ةمالا يقر

 يف نهقوقح عيمجب تاعتمتم نكو مرتح ىارودبا 2

 دقو . اهم راحنالاو نمللاوما يف فرصتلا قح نملو عامجالا

 ةعاتصلاو رعشلاو ثدالاو ةعاحشلاب نهنم تاريثك تزاتما

 9111 تقانملاو تاداالاو فراعللب ن رهتشاو

 لاتقلا تاحاس ىلا لاجرلا يحصن ءاسنلا قنات كفو

 حرا ناواذب ,نكو . خرودص ىف ساما را رن

 تاينثم نيلتاقملا فوفص يف نبطخمو ماعطلاو ءاملا نلقتبو

 ايفل 00 ١ دفنا نإ لبق ٠ ءانللا تاريعم: لاطباالا لع

 يللا 7 2111 كلاق ؛ةيسداقلا ةمقاو يف .اهئانا توم

 ظ ”
 رعشلا منو :ةحاصفلاو ةغالبلاب نرهتشا ىئاوللا اما

 ا نهربشا نمو ددع نمل ىمحم نار. نم رثك اف



/ 

 تنير يطا وس” “' نضل موم ءع عر وكم 1 : 5

 كلل انو ءارمدأ مي ثناف يت :

 ) 0 برعلا ةراضح

 لعو 7 ينعي. ) ةثيبخلا هذه الولانا : لاق ؟ سانلا

 ءاقترا لعةلدالا ربكا ”اتراو ءاسنلا ةلاح ناف ةلمخجا

 | ةيلهاجلا يف برعلا
 تناكف مالسالا لبق ةفلتخم برعلا نايدأ تناكو

 كلذك دومثو رمقلا دبعب اهكلم داعو مانصالا دبعت داع ةليبق

 ديعن ريم تناكو دددحلاو ةراححلا نم تناك اهمانصا ناآلا

0 

 ىرتشملا مازجو ملنو ناربدلا مسيمو رمقلا هنا ا

 تاللا فيقتو دراطع دبساو ىرعشلا سدقو اي ىلمو

 ريبك رجح وهو تانم جرزخخاو سوالاو ليذهو ةعاضقو

 نادبعت شيرقو نافطغ اتليبق تناكو . هيلع نوحبذب اوناك

 نازوهو دارم ىنبو 0 عاوسو بلك لئابقو ةرهزلا

 ثوغ. و عاوسو دو اهلل لاب ًامانصا دبعت ىلا ابق
١ 

 اهريغو قوعبو
 نار لئابقكا (نتارصن ناك نم ترعلا نما نا

 لئابق نصفك ايدو اوك قرم م مهنمو ماشلا كولم ةنساسغلاو

 دقتعيو ةئاصلا: للا لع ناك نم مهسو زاحملاو نميلا



 ةلهاجلا لاح )5 (

 . ميما اوس مهنمو تارايسلا يف نيمحنملا داقتعا لزانملا ءاوناب

 ل 0 قلاخلا ركني ناك نم مهنمو نملاو ةكئالمل

 ركلاو قلافتاب فرتعا نم مهنمو ينفملا سهدلاو يبدل عبطلا

 ىلا 0 أ لوا ةيراج نتا ىلع نور ناكو'تحلا

 ' ثرج ءارعش دحا لوش كلذ يفو مارحلا قيدنلا

 ةملا تندحا دق كنا ورمعاب

 اد تلا لوح ع ىش

 ًادبا دحاو بر تببال ناكو

 ابابر 1 سانلا ف هلا دنا

 0 "13 قر لشللاو ثمبلا زكا دع ورع ناكو

 ورم مأ اب ةفارخ ثيدح رشح مث ثعب مث ةايح

 ةارمال ناكو .ةيلهاملا يف ةفلتغ حاوزلا قرط تناكو

 منال, نم اذنب اوجوز اذا اوناكو : اهجوز قلطت ناب قحلا

 خاوزأ وبلاط نهف بغريل نجوزي م نمت اهريغو اهوميزز

 .اهنسا رهشنو اهلويخ ناسرفلا ل محالولا مون ام علال

 نوفزيف يرسقلا مهذبا فو ليما لاطبا متلو اهفويسو

 راثتلا نب رضاحلا ىلع نورثنيو هجوز ناكم لا جوزلا



 (:) برعلا ةراضح .

 نيب نوعمجي الو تانبل الو تاهمالاب ن نوجو زك ا اوناكو 1

 ضمن هس ب جوزتملا نوريعيو ناي ظ

 ءارعشلاب الا اهتانب حوزت ال لئابقلا

 نومك ةراتف ةيلهاجلا يف ةفلت باقعلا عاونا تناكو

 اذا نيمكملا نيب نوعمج ةراثو ةيدلاب ةراثو مادعالاب

 اذا برحلا ىرسأ نص نوتس انا رش هيا
 دب نوعطقب اوناكو هرسأ نم لام نم برش وا ريسالا لكأ

 موب موصنأ شرق, تناكو ماركا تببلا نوجحنو قراسلا

 اواو

 هءاروتفتلا اذا رفاسملا نا مدنع ةماعلا تافارخ نمناكو

 . ىدتها هبايث بلقو قبرطلا نع لض اذا هناو هرفس مت. ال

 . مراشن دحوم تح لشنلا وكس الءاسنلا

 رعلاو ةئقتفتلاو ةهئرلاو مترلا ةلطابلا مهنا داقتعا نم ناكو

 كلذ لك اه انو !ةفاسلاو .ةفل رقلاو ةناهكلاو رفتصلاو ةماشا)
 ةعيدقلا ممالا عيمج نأش

 ابنال لبالا اهنم ةريثك ءايشا نم .نورتطتب !وناكو

 مرعاش لاق دقو لحارلا ضارغا لمحت



 يحلل لش" ( 000

 ىونلا بدس مهيطم ناب اومعز

 بابحالا ةقرش تانذوملاو

 مظعا وهو بارغلاو

 : رعاشلا لاق دقو مهمز يف قارفلا محب هنال ًائاح

 هل لقف حاص نيبلا بارغ ام اذا

 دعبلاب ريط اي هللا كامر قفرت
 ارم حبقأ قاشملا ؛ لك تنال

 ”12. 5, نم راصبالا عشأو

 احرلا عطشاو نيبلا حص تم ىتم

 دعو ىلع قارفلا موب نم كنك

 ةئم ف رلطلا سو .ساظملا نم انضيآ نوريطتي اوناكز

 سوطاعلا هنومسي اوناكريطل مههرك ةدش

 ةنومسي اوناكو هب نومءاشتي ام



 )0 برعلا 5 0

 يناثلا لصفلا

 * مالسالا دعب برا «

 ةبسنلاب ةفاتخح روصع ةسمخ يف مالسالا دعب برعلا راس '

 يهو مهملع تأرط يتلا ةيعامجالاو ةيسايسلا تابالقنالا ىلا

 روبظ تقو نم دتعو نيدشارلا ءافلخلا رصع الوا

 برجل 4١ ةئسب ىلإ ءالسألا
 مه +٠٠ ةنبس ىلا 4١ ةنس نموهو يومالا رصعلا .اينأث

 . برغملا يف ١»: ةنس ىلا م ةنس نمو قرشملا يف

 ه >5 ةنس ىلا +٠١ ةنس نموهو يسابعلا رصعلا . اثلاث

 ه مهاب ةئس ىلا هه5 2 نم وهو يلوغملا رصعلا ا

 ه مها ةنس "ئدتسس و يلنامعلا رصعلا 00

 ب ندحازاا اقلط ل 2
 4 4 1 ىلا مالسالا روهظ نم ف

 ,1 مرمأ تتشنو برعلا لود تلاد دقو مالسالا ءاج

 خودنو كلاملا حتف ىلا مهب ضمو 0 دوو مهعش ظ

 راضمألا



 الا

 ” نودصارلا ءافاملا ظ (:4)

 لا 1 ةيلهاملا رصع رخا يف برعلا ناكو

 نع نيديعبلا ةندايلا لهأ نا مهقالخأ ف ةركا ع

 تلك ما قيد لا نما هضنش امن قنللا شحم

 نيللاو فطللاو ةلماج ا

 دض مهلئابق نم لك دانا نب اطمح ءاضألا ناكو

 وا هاذا سيرغ نم هتليبق لاجرب درف ثاغتسا ولف ىرخالا

 أوقرع نأ لبق ع للا امج اوه هيلع قىددعا ودع

 3 ةناغتسالا ىلا هاعد يذلا بينلا

 هتليبق ريغ ةليبق دارفأ د لع لحجر ىدتعا اذا اوناكو

 اذاو يدتعملا ةليبق نم ماقتنالل هيلع ىدتعملا ةليبق تماق

 ا ا اكو نفارشالا نم دبس لشقلا نك

 هف ريل لاداعي م بلطت لبا لتاقلا لتش ةليبقلا ىضرت

 'ىدايملاهذه لصابلا مالسالا ءاج اماف . اهليتق ماقم هماقمو

 ميرا فالتخا 1 0 ممجو برعلا نم تاداعلاو

 | ام رش ندشارلا ءاقلللا كولش ناكوأ مهنطاومو

 ةمالا املع تراس يتلا ةيطارقمدلا ."ىدابمال ساسا نئماو

 الأ ندا ركب وا نا اهدجم نابا ىف ةيبرعلا



٠ 
 تناك يفوت اماف لاما تيب نم :طقف مارد ةسمخ موب لك

 طقف هريعب و هبايث هتكرت .
 عم ةنيكبلا ردم ىلع ماني باطلا نب رمع ناكو

 :  باسعا كلم مالا نب ةليج نا هدبع يف ثدحو ءارقفلا

 لماعي ناب رمت 1 الو هبجو مشهو ةماعلا نا القط رق

 اناو نينمؤملا ريما اي كلذ فيك » : ةلبج لاق لثلاب براضلا

 كعمج مالسالا نا ةفيلللا هباجاف « ةقوسلا نموهو كلم

 كلذ ةلبج لمتحم مف « قلاب آلا يشب هلضفت تسلف 2م

 . ةينيطنطسقلاب لقره ىلا رفو

 يدتعي نم وكشي نا يف قملا ةماعلا نم لكل ناكو
 ىلا فَس نا يدتعملا ىلع ناكو انعام ناك ل

 ءافلخلا نكي. لو ةقوسلا رقحا لثم فقاعتبو 5 لا

 مهيلع ةاضقلا مك رودص دعب نيسذملا نع نوفعب

 هوعباب مون سانلا يف قيدصلا ركب ونا بطخ دقو

 ناف مكيلع ركملا ينوعدإق مكن سانلا أهعا » لاقف ةفاللكعا

 « هنع ىتودرف ارش وأ هيلع تونواجف ًاربخ تلمف

 ةنبدملا ةرافخ 6 ليللا رومسلا باطخلا نء رم ناكو



 0 . نودشارلا ءافلحلا "100

 00 مهيلع ىدتعي وأ اهف ءاب ثلا يدوي ال ىل ةزوملا"

 0000 امل ١ ١ لوقت هلا بتكف لماع نم يدوب يلا ١

 ) كمل عدت

 قالخأ ف امظع ًابالقثا ثدحا مالسالا 0 و

 مك يف ” عا تدع كاذك مهتاداعو برعلا

 ةيلهاجلا نابا يف اع ًاوأش ةغلاب ةءباططا تناك دف

 نم هوسبتقا امب ةغالب و ةحاصف برعلا داز مالسالا نكلو

 . ةدضنملا تايآلاو ةقئاشلا ظافلالا نم م ركلا ناّرقلا

 ةواذ ا اى لا لاقتناب اشور داز هنافرمشلا كلذكو

 نم كلذ يف ام ىلع ىرخالا مالا ةطلاخو ةراضملا ىلا
 ها مالا ددعتو تاروصتلاو راكفالا قاطن عيسو

 يف ميظع ريثأت مالسالا روهظل ناكدقف ةلمخلا لعو

 باعصا مجو اهب نيقطانلا فطاوعو اهبيلاساو ةيب رعلا ةغللا

 ةحنجا ىلع ريطت داكت ةساسح سوفن ووذو قار روعش

 نيبومالا رصع يف الا جضنت مل ريثأتلا اذه رامث نا ىلع. لايملا

 2 وبا موا ةعبرا نيدشارلا ءافلخلا ددعو ركب وبا

 هدص مح كفو ةالصلا 8 هماخ ) ملص ) ينلا ناكو .قادصلا



 ا - برعلا ةراضح ظ

 انامل اسر افا انني هللا لوسر هير كا سل
 ش ةرجملا ١ ةنس لوألا مير يف وا ا

 ةعابضق ىلع اشيج ريس هناوه ركب ونا هن اذ لمعت لوف

 : ةيلاتلا اياصولاب هدوزو

 الو الفط اولتقت الو اولثمت الو اوردفت الو اونوخال»

 :ةرحش اويطخ الودالخم افرح الو لارا ال 00

 علك الل الا رسب الو ةرش ال ةاش اوحنذت الو ةرمثم

 رابك نم ةعبرا ةدايقب دونللا نم قرف عبرأب ثعب م

 تضقتلاو قومريلا راوجم تعمتجاف ماشلا ةهج ىلا برعلا داوق

 ةعزه رمش اهتمزهف مورلا شويج ىلع

 لع لمح لب تاحوتفلا ىلع ركب يبا لضف رصتقي مله
 قاقشلاو فالحلا ىلا. اوداع دق اوناكو برعلا تاتش عج

 ليبسلا اذه يف ةميظع ةنع لذبف ( ملص ) ينلا توم دغب

 مهدي قيفوتلا نم هتكحو همزحل نكميو

 ةرخالا دام ىف ركب ونا قونو >تاطخلا نير

 يذلا وهو باطما نب رمي هذعب ةفالكخاب ميوبف ه ٠ ةئس

 م حوتفلا ىلا لوحن دقو هرصبلاو ( ه ٠7 ةنس ) ةفوكلا ىف



 000000007 نردتاراءافطا 00 099

 امو ب لعل دالب هتروح تاتحا ىتح نمر وط صخب

 1 ظ 3 ةيشممرأو دخلا دالب ىلا اهرواج

 اهني إىل

 ظ حلصلا اهلها ناطق سدفملا تحن ىلا ص اعلا نب ورمح

 ريسو أمحتفو اهرصاخ قشمد ىل ةديدع أبا 2 3

 م سما سيم عسب يسجل يس مجسم مديل اند مب منبرا. تيسعم 4 حصل ويح هس + دم اص مدح تعمم ©: مم متم وسوء ممسملا حب جب م سم ع سس ع سس سس مي

 سدقملا تدب ماما

 : اويلط ف 3 ناكف نعل ريمأ 00 وس نا طارش

 صاعلا ا دد ىلع رصم قحنف رمح كهع 5

 70 هيلا ىلط دقو ىلصي ناك اهني ه ٠4 ةنس اليتق رمت يفوتو



1 

 ) ذل 11 0 د 0

 ١ رسب 0 ناعو الع نئدللا ا ةاحشلا 0"

 . تفوع نب نزلا

 رمعلا نم هلو ةفالخلاب ناقع نب نامع عب.وبو  نامّثع

 رك ذن تاحوتفهدب ىلع م و موقلا هابي م فينو ةئس ى6٠ :

 بلاط يبا نب ىلع هدعب معيرونو - بلاط يبا نب ىلع َط 1 يح فرحا ب الخ 37
 تاعاشالاو هايج الا اهدنا ةملهأ تبوردح هددهع 6 تعقوف

 نامع 1 لوح تحار قا

 000 ءافاحخلا دوقت نم تا

 575 3 اوباصاف 00 ا عر لع
 . نرخالا نينثالا اوأطخاو هر

 ريسل نا هيلا اوبلطو نسملا ةعبانم ىلا دنحلا لامو
 نسملا ىأرف ةفالللا ىلا قوتي ناك يذلا ةيواعم ةيراخل
 يف ةيواعم لسا رب نا برعلا نيب ةدقتملا نكفلا ةلعشل ءافطا

١ 



 لا ف رمل ةيدلا 7 7“ 09 3

 ةباجا ١> انتل اكس ةيوانم هيلا لسواف- حلصلا تلط
 أ تنإكو لعفف طورشلا نم ءاشي ام هيف نسملا بتكيل

 ةفالخلاب ةنواعم ميوب دقو . تالا ةشلح 0 انا طر

. 

 م: قرشلا يف ةدومالا ةلودلا عم

 4« +٠ ةنس ىلا 4١ ةنس نم

 ن نفك دبع قف هلأ ىلا ةلودلا هذه بستن

 ةلالث ا 2 دبا مملص ) يبنال عبارلا بالا فانم دبع

 .ةباو الا ةناسلا اهانحا نيرسا م ةنلخ ربع
 اهظع ًاعاستا مدبع يف ةيرعلا ةلودلا تعسنا دقو

 نان نم اريك القو دنسلا دالب 5 الما ىلا تفايضات

 يف مهلقاعمو مورلا نوصح نم [دالعو نيصلا: دودخ نع

 يلامشو ايسآ يب 0ع د ميمالعا تينا لوصاب ل

 يف مهوطسا اوززع دقو ابروا يبونج نمارس مسقو ايشرفا

 يل مالا ةكلمم لع اودازف طسوتملا رغتللا

 ظ ظ . مهشطب ترذاحو ضرالا ما مهتباهو

 1 بجواف ماشلا ىلا دبع يف ةفالملا يسرك تلقنناو
1 



 .(ة5) ا

 اوس 0 كلذ رمل مالا كاكتحا كل كا

 هدد دخج انونفو مولع اوعضوو م ًاصاخ ندمت اودجواو |بمولع

 ظ ندّعلا كلذ اهاضتقا

 ماع ءانالا كانت يف مولعلا نم برعلا هعضو ام ةلمج يفو 20202

 ةطلاخع ةسرعلا ةغللا ىلا قرطنت دق ناك داسفلا نال وحنلا .

 هنيودتب اوعرشش ام لواو ةيخيراتلا مولعلاب اومتها مث جاعالا
 مهعالطاو ءافلملا ةدداف هنم مهتباغو ةيبنجالا لودلا خيرات اهنم

 .ءدحم 1 اهراشا هاوس قرخالا ا لاوحا لع

 ةءاطخلا تقراو نيبومالا نمز يف رعشلا ها

 ىنعمو باب لك يف اومظنو ءارعشلارث رثكوبدالا قوس تجارو

 هيفو 1 ف رصلاو ريسفتلاو هقفلا مصو 5م فو

 ولعلا عضوي ”ىدبو طخلا طبضو ةيبرعلا ةغللا دعاوق تعسر ش

 انينمت ل ةعيطلا ةرع تناك اهنا. ةلودلا هاله ازاتتو 1
 اهبف ناطلس وأ لوح يبرع ريغ رصنعل نكي مو ةيدنجا دب

 اهتاحوتقو اهتاراصتناب ديلا نم انكيسب ًاواشإ تنل كيال

 2 عبس



 (0000 لا يف ةبومالا لردلا ااا

 3 زثلا نب 0 ءافلخلا 0 1 هلك كلذ نكلو ]

 ع مهعفرت ىلا ًارظن ةديجملا ى ماع, اهرتستساا ىلا

 تاصنل م ءاغصا مدعو ةمالا 9 لكب كئسحالا

 ةيمأ يب نم نا عم دمار دبع ىف لاملا تنك تلا

 كو قالب, ءاهدلاو ةيورلاو مزحلا نادرا نسل

 مانالا رورك هوحمت ال كد مل دلخ ام نالخالا

 اقشلاو ةفالكلا ىلوت يذلا ةبواعم ماواو - ةبواعم

 ٠١ قاسوامدق ىلع ةعاق ةيلخادلا نئفلاو برعلا ني مكحتسم

 ' هبسكا ام ةمالا نوؤش ةرادا يف ةياردلاو ةمكملا نم ىدباف

 ” وسحأا كقو . دهملا ليحس 8 أه ريسلا نم هركابو اهحو اش

 قالخالا مركو ملخلاب ًاروهشم تاكو . هيدعاسم رايتخا
 ١ !2 ٠ ري - ٠ ١ 8 ١

  3وتما ليبس يف الام وا ايعس رخذالو مث ولو يعمل



 ) ها 1 برعلا ةر 0
 ل

 5 0 ن هللا هيف لاف 7
 ةرملل ةننيطئطسقلا برعلا رصاح ةهدبع فو 17 ةبواعم نم

 . دبر هنباةدايش ىلوالا

 ةفالكلاب مدوبف هب رحه و هيك هب واعم يفوو مس ديرب 1

 ثاالن أبمذ ل تاويَس عبرا وحن كالمو ديرب هما هدلعب

 نانو ناسللا لت لوا نهو هممت تءاسا ةفطقال |

 ةبعكلا راصح اثلاثو مايا ةثالمث هشيمل اهتحاباو ةئيدملا راصح

 هن وأعم هبا 2 ديرب تام 00 يبه ينال ةواعم

 لاقتساف اهل :نكاويف هش ىأو 0 ةفالكخاب

 عبوبف ريبزلا نب هللا دبع دعاس كلذ ءانا يف .دتشاو

 ,ًابلاطم مكمل نب ناورم ماقو ٠ قارعلاو زاحملا يف ةفالكلاب

 6 يف رييزلا نبا راصنا نيبو هليب رع تمعقوو 5

 هلام أ ققح نا لبق توما هلجاعم“ هراصتنا نع ترفسا طضهار

 -هةنئس كاملا ديع هنا هدعب كاملا ىلوتو 7 قللملا دبع



 ظ قردان ةيومالا ةلودلا 2 همز 1

 ا اهله ال م” اارااذ انارنت الطبو ايزاع ةالحرا ناكو

 تلادا دع ل ءريبرلا نأ تراقب لزاونلا هبهرت ال كفو
 ةيطاق هب رعلا دالبلا هل

 هفلكت م ةنس ناورم ن كاملا دبغ فوتو - ديلولا

 ىق. رمالا بالما هيما نت ءافلخ ةرهز ناكو ديلولا هنا

 تقمفخو ةلودلا دودح عيسو ىلا زاكفالا تفرضناو هدبع

 ! ريبك منقو سلدنالاو دئف رعثو ىراخت لع ناياومالا مالعا

 ظ 1 مورلا دال نم

 ماشه 0 ّق نييومالا دوه ند جذوعا

 راب الا رفحو قرطلا حاصاف ةلودلا نوررش ديلولا مظنو

 ةنس يفوت مث ةعفانلا لامتالا نم كلذ ريغ ىلا عما وحلا ىنبدو

 3 روعه 4.5

 2 انرام ناكو ناملس هوخا هفلخو د 0000

 00000 00 بسثلا ةظركف :ةمالا نوئوشت ةنانعلا ليلق



 ةبرحش هيهي ةئس 0 يقونو 3 0 1 كيع 1

 * هحالصل حلاصلاب نقلملا قاؤارم نب زبزعلا دبع نب رمح هفلخت . ش

 ىلا هدبع ف راكفالا تفرصتاف هأياعرب هتفارو هتنانع عو

 ظ 0 8 0 :

 ةيفيلفلاو ةيميطلا ولعل شا هد ةب رعلا .

 يناثلا دز ' هفلكن ٠١١ ةئس رحب يفوبو م يناثلا ديزي



 000 رلادنألا ف ف ةبومالا ةلود 0 00 ا

 ماشه ل 1 نعم ةفاللا 1 0 ماشه

 م00 ل دز اعرو اماراح القاع ناكو >4 هني

 01 يتلا هرداو نمو هدبع 0 ةلودلا لاوحا ةرمظتلاو هترحم

 ) ىقينحتم /

 هيب علا: ترخلا كالا نم

 لاف برعلا نم الجر ةرم ميش هلا كذا رو همس

 ىف هللا ةفيلخ تناو ينمتشت فنرا يحتست اما لجزلا هل

 ل صنقا : لاق مث ا م هلأ ءاخح م

 0 0 لاما نم اود مددت لاو: كلذم هقسانا اذ

 3 هلل يه لاق هلل اهبفا : لاق . لمفال تنك ام

 ا اذا ابلثل دوعا ال هللاو لاقو ماشه لحشن



 اك برعلا ةراضح
 , َ 110 دب ْ ٠

 نبا هفلخت ماشه يفونو - ثااثلا ددزيو يناثلا ديلولا

 ديزي همع نبا مث . كاملا دبع نعد نا هيخأ

 وحن يناثلا كلمو :لثقو ةناس وحن لوالا كلف دقو : كلاثلا

 يف اسمفنم رمخلل ًاتمدم امهالك ناكو يفوت مث ربشا ةتس

 تابج يف اهس الو دالبلا يف نتفلا تبشنف وهللا عاونا
 ىلع باغتلل اهوزهتتا نيبسابعلل ةصرف كلت تناكف ناسارخ

 ظ . ةيمأ يب

 ةيلوت ةلودلا لاجر ضعب دارا دز يفوت امل هنا ثدحو

 نب دم نب ناورم ماقف . كاملا دبع نب ديلولا نب مهاربا

 اهنود لتاقف ةفالملاب ًابلاطم ةينيمرا ىلع ايلاو ناكو ناورم
 نب ماشه ماقو ةكلاملا ةرسالا تقشناف هسفنل اهب رفظ ىتح

 نيب برحلا تعقوو ناورم ىلع هيدبرمو هنوخا معمم كاملا دبع

 م ةفوكلا تداقناو كلذد نييسابعلا ذوفن دادزاف نيش رفلا

 ن. هللا دبع نب ىلع نب دم نب هللا دبع سابعلا ابا تعبابو

 1 ن هللا دبع هم ةذايق اشدح لسراف . ةفالالاب سابع

 يف وتو . رصم دودح ىتح هرثا قتقاو همزهف ناورم ةن راحل

 قرشلا يف ةبومالا ةلودلا ةمتاخ هنافو تناكو ١١ ةنس ناورم



 ا 1 نسلدنالا ةبومالا ةلودلا 1 )3 1

 مد( سلدنالا يف ةيومالا ةلودلا د

 هيف نا نع اهلصف ابروا يبونج نم ةعطق نلدنالا

 اهحتف هنيريبلا لابج ةلسلس اسنرف نعو ف راط ليج زاغو

 ةب الو تاعجو 55 ةنس كاملا دبع نب ديل ولا ةفالخ ف 5 لا

 . ةيمأ يبل ةعبات

 نرع اور قرشلا يف نيبومالا و تفحص اماق

 سادنالا يف نييومالا دوق نم جذوعا

 ىلا سادنالا ما اولمهاف برغلا يف مبك الما نوؤوش ةزادا
 سس ا اذ برعلا نيب فالطلا قافتو ىضوقلا اهتداس نأ

 لطب امهم قيررف لكو م | برعو رمضم برع ليقف ١

 قرف ملا اوبوانتب نا ىلع ًاريخآ اوقفتا دقو هل ةطلسلا

 000 لوا ىلوو د ييمللا ةنسو .نيرضملا ةنيل



 د برخلا ةراضح ا 0 0

 ل و

 قرشلا يف ةبومالا ةلودلا تطقس ءانثالا كالت يفو

 ةلماعم ةيمآ يب تلماعض .:اهلح اةيساسلا ةلودلا تلكو
 . ميلتقل اهدعا ةملو ىلا ثءارم أ حافسلا اعدو روملاو فسعلا ١

 دوج ةيفاو ناود الا قل 1 نك

 ا!برعلا دنع ةل.ءتسملا برحلا ِتالآ نم

 , كلملا دبع نب ماشه نب ةيواعم نب نمحرلا دبع مهنم اجنف'
 ٍدصمَف ةمذلا يلاغ ركفلا ىقاث سفنلا فيرش ناكو ناورم 0203
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 ان ًاعفاد مهنم دحت دجي مل اذا اما 0

 عفو ماك :طاطخأالاو لذلا نصيفحا لا ممم

 مهكوام رخا ىلع ىلوتسا ام دعب سلدنالا يف نيبومالل
 . هدالب يف ىضوفلا ترشتلاو لاهالاو ففعضلا

 دل 1 ُ نم لوا رصانلا نمحرلا دبغ ناكو

 مو. ةنس يفوت دقو سادنالا يف

 ةقلؤلخلا تراثا ميسا ركملاهنبا هفاخو_م ا

 1 نها مل عزا 5

 . اسرهف نوعب راو ةعبرا هبتك ءامسا اههف يتلا سراهفلا ددع

 .مج5 ةنس ةبطرقب يفودقو

 صاع يبا نب دم رهتشا هدهع يفو يناثلا ماشه

 تداز ةرهاب تاراصتنا زرحاف ر وصنلا جالا برا

 . ةفالثلا ةطلس تفمضأو هذولا

 تبجاحلا ن نمجرلا ديع لتقو ماشه 5 يدهملا ”-

 ةلود ضارقتاو هلتق ىلا تضفا دالبلا يف ةنتف تندخ

 سلدنالا يف نيبومالا



 0 فئاوطلا كول -

 نك هننس لع 0 ذئنيح دومح نب ىلع ناكو

 لا لا دكا ربع ةيمأ ىنب فسم ىأر اماق نييؤامل
 ىلع لكوتملاب بقلو هب ميوبف . كللاب اناطم ةطرق ىلا ران
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 كولم نومسي اوناكءالؤهو . تاعطاقملاو ندملا نم مهتز وح
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 راصح دعب اهماع ىلوتساو م55 ةنس هطانرغ يف دننيدرف كلملا
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 ناكف ةيبرعلا ةغالا ىلا متريغو سرفلاو دنمللاو نائويلا مولع

 ةئارعلا ةنللا طيضب هيف ءآملعلا لمتشا ايهذ | ده

 عضوو مرافسأو مهباسنأو اهب نيقطانلا رابخأو اهظافلا عمو
 ىلا ةيقابلا ةعبرالا بهاذملاو ةيوبنلا ةريسلاو ضورعلا لع

 اهرثكا نكسوفولالاب دسالمب (.٠ (كيواودوةيا ١
 0 قب مو و

 عم مهبورح يف نييسابعلا اورصن دق سرفلا ناكو
 لك ناك امدعب ةلوذلا ىف ةريك اكو اورامتف لإ دا

 سرفلا نكو . نيوبالا دهن ٠ نلمس ك0
 ملعلا لهأ نودعاسي ةكماربلا ناكو ةيماع ةضبن .يف ذئموي

 5 مهحنارقل امانحتنسا 'رلخسم لاومالا نوران 3

 ىلع ةسرعلا ةغللا ىلل ةعدقلا مولعلا لقن يف ءاضي دايأ كلذب 3

 5 دبشرلا نوزع ردض ترغوا ةشاسلا بل نا 2

 مطاومأ ةرداصمو مهلتقب 00
 بغرف نيمالا هنا هفلخو ( ورم ١هم) نيمالا ني
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 0 ردا ة راش اشح لسراو كلذ نومالل كرداق
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 + ناكر ةطاق نكرإالا مما ابن اوقاف ةراغتلاو ةعاتتللاو نوفلاو

 نوماملا دنع ف دولا ٠ كا

 روطاربما نالرسشو ةءزجلا مف م ةيايطنطسقلا روطاربما ظ

 . دادغب ىلا ءارفسو السر لسربو مهلا ددوتن/ برغلا

 ثلاثلا نرقلا يف طاطحالا رود ادب - كلاثلا نرقلا
 ىف ىيلدنالا وزح اريضو سول دكا نذل تا

 100 نع لاصفنالا



 . تارامأ ىلا ةلودلا م 0 عبارلا ل
 ٍ ظ نايل ّ هاقم ] نع دادغب تلزانو عبارا نوفل | يف دا

 0 "7 ةرهاقلاو هلطرتو ةطانرتل ىدآلاو

 َ ف فقس كرتلا رهظو - سماخلا نرقلا

 امل ذي

 1 ( طايح مانآ نودي )

 اف فاني

 .انمنأو قوالا ةيلصلا بتول هوو نسا نعل

 0 0 باغتو ميلشروأ كلم لو و يد ىوأر فد وج

 اناس نم ريبك مسقو ةيلقص نم مثودرطف برع ءلا



 سس سس سس يه هيه يسيسس بيييسييايس

 برملا نروقلا اده يف كتعقو نس نرقلا

 يبوبالا نيدلا حالص مجرتساو ةئلاثلاو ةيناثلا ة "5 2
 دل تلي 1

 انهيفةيلملابورطلا تلون - ياسا رملا ١

 رحبلاو ربلا نم راصح

 ةينينال ةكلمم اهفا واشنأو ةناتسالا نويديلصلا لتحاو نرفلا

 دنحلاو مجعلاو نيصلا ناخ زيكنج ةدايق لوغملا حاتجاو

 سلدنالاو رصم ىلا بزعلا ةزاضح تلقتناف دادغب اولتحاو



 ني ويم جب در ليام ١١ ل1 ا وا بلا ه 1 يل/ لا ل و 4
 0 0 تاكا 7 ا در "0 0 ا 0 ١ 7 7 نار لي حرت -“ 1

 نار مدرسا هن 5 86 23 1 اذن

 د (ميظملا| دال ا ا
 ظ انزرعلا ترا كالتمال لوذلا و كرتلا نيب ماق

 5 001 نسل الع ا مان ور

 زل 0000 ءارواراتأ ام دع امف ىتراضح سايب
 نرقلا يف يدايسسلا برعلا ك2 ىبتنا  رشاعلا نرقلا

 08 الاي هلا را 1 مهل قب .و رس ءاعلا

 م هفلخ يذلا ليلا ثرا نم ةبقابلا ةيقبلاو مهقالخأو
ِ 

 1 هدادحا



 ا .برعلا ةراضح

 هس ساس 0 02 ل ل حل ممل ل 2 سل ع مصاص س6 ١ ع تح جم اج اال هت

 د مهادأعو .مقالخأو برعلا تافص 0

 ا

 تافص'نةرع انش ا نا ثحبلا اذهل هع 1

 ةجرد ىلع ةلالدلا نم كلذ يف ال م :| داعو مهقالخأو برعلا

 ةيعايجالا - "ىدانملا نمسا نا حت االاذا ممراضحو مهقر

 يف اه اولمتو برعلا امماع رطف دق مويلا مالا اهم رخافت يتلا

 ةيطارقمدلاف . مالسالا دعب اهس الو ءهتايح راودأ لك

 اهانعع ةيسورفلاو ةيصخشلا ةئرحلاو .ةاواسملاو ةيك ارتشالاو

 مهندمت رامثو برعلا ميلان نم كلذ لك ءاسنلا مارتحاو يملاحلا
 نبذلا مث برعلا نا نوبل فاتسغ روتكدلا لاق دقو . ىهابلا

 ل ناكل مهالول برغلا ناو ابروأ اوادم

 اذه يف فوسليف مل مظعأ نم ةدابش مظعأ هذهو . ىطسولا

 رك

 دبعلا هو كوانلل ةعيبلا تناك ثرعلا يف ةيطازقمدلا

 ىف ابلع ترغلا رين دقو ةياطاطلا ىف ةقورعم ةعاطلا 0
 هر ميابملا ناك : نودلخ نبا لاق . ضبا مالسالا
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 ظ ”بقالخاو نرد تانع ا 01 0

 ١ 00 ال نسما م هيف ساو رطا 1 0 نا لع

 ظ . هب هفلكب ام يف هعيطيرو كلذ نم "يش يف

 | يف مهدنأ اواعج هدببع اودقعو ريمالا اوعباي اذا اوناكو

 يس او مئابلا لف كاد هيجان ديال دك ١ د

 ينغتسا مك ”ىدالاب ةكاضم ةمانملا ترابضو .عأب ردصم ةعس

 ا” لادا سلا ١ انسا صاوحلا مم آلا هلملا كر

 : يللا ا

 ماهتنالا ٠ هنخأ انسرام لع كيلا ةمي ايما نا قالو
 ىف ناو نور آلا بروعش قرا ناالإ | اهماع ريسي يتلا ةيروبمنلا

 نا ىلع ناهر مصنأ ىلع نس ب ىلع ةمالا ةلك عاجا

 ةءافكلا هيف ىرب نم عيابب أر - 0 ند سلا

 . ةقايللا مدع هيف ىرب نم لزعبو

 تل ا ١ ةلمأ ماعلا ف نإ :ةكارتشالا
 راو. ١ و الع ترجو ةيك ارتسقألا 'ىدابملا ىسأ لع

 ل ا فيردلا عرشلا ناف كلذ يفورغ الو اهتابع
 كا اا تلاق“ ماعلا يف مهر وهظ ذنم اهبلع او رطف

 ' ديعلا ن ةفرط



 ا
3 
1 

 رقفلا ىذب ممم ىنغلا يوذو

 انيق لا "ىدابملا اول :اواسلل البو 0
 ًاريغص وأ ًاريبك مدنع فزع نكي ل ءاضقلاف اضيرأ برعلا
 يتلا ناسغ كولم رخا مهمالانب ةلبج ةصقيفو . ًاريقف وأ ًاينغ

 إو . كلذ ىلع ليلد ربكا ناكملا اذه ريغ يف اهانركذ
 تاللماعم رئاس ىلا اهتدعن لب طققف ءاضقللا ىلع ةاواسملا رصتفقت
 نيمالا هيدلو عم امون بهذ ديشرلا نوره نا ليق . برعلا

 8 + اف كلام مامالا سورد عامسل 0

 000 قرش ال للملا لاق ةيلطلا 0

 1 1 00 ةساوس شسانلا) 0 لا كنادشلا و 7

 مبلهاست ظعب برعلا زاتما دقو  لهاستلاو ا

 نسح كلذ ىلع ليلد ربك أو ةبرملا بادهأب ميكسمت ةدشو
 ءافلخلا لاما داقتلا ىلع مه ارجو نيماسملا ريغل مهلماعم

 .:ركيي اهعم ةينبدلاو ةيسايسلا مهئار اب ةرهاجلاو ءارصالاو

 ول يرعملاو دشو ناك مسمار عشو مهفسالف لاوقاف هر ظ

 فاكف مهن دعقأو ندلا لاجر تماقال نرقلا اذه يف ترشن

 سراة ديلا



 ٠ + ايم ويا دا يب / ١ لا 7 2
  4نارا 0 4 ِ : 4 3 ١

5 

 0 مهقالخأو ب ولا ا سا

 تا نأ: دوبل قاتسع روتكدلا لاك 0 هيسل غلا

 '  نايدالا ريثأت نم ظعأ ًاريثأت ابروأ يف ترثا يتلا وحلا
 ةفآرلاو دعولاب ربلاو فيعضلا مارتحا اهساسأ ناك يتلاو

 نع جترفالا "00 4 دلل رتاعقلا نم كلذ ديغو تواتلاب

 ظ أهنم ةيخ ران ثداوح كلذ لع دييشتساو ان أ ىف ثرعلا

 ظ ةنراح هبداليم ١١ ةجس هشيجل جرخ ةبطرق ياو نا

 اهف كارو ةكذلا تناكو هلطيلط ةندن رصاخو جرفالا

 2 نال سفنلا في ريش سراف قفل ها لو ٠ هيلا تانيراق

 اذ هه دئاقلا مس ا امهلزنم يف ّق 1 ما مجاب نا نلخلا

 0 نأ لس نبعد لاملا يف راصملا مف عفرب را مالكلا

 ام اك ردم و كشللا ىلا ةبارتخا

 ىرقلا ا نيب نوبل فاتسغ روتكدلا نزاقو

 نيحلا كلذ يف مترفالا نم ةيطسو قل ان ريبشا نخر مظعأو

 ةروبشلا ةناورلا لطب «ديسلاب» بقلملا كييردور نودلا وهو

 م / اذه كيردور نود نا لاقف 10 معصو يتلا

 كح مل لمج وهو . هدوقت بلس رثم زوحت لايتغا نع

 . نيملا كلذ ْ يبرع لأب ىلع رطخم



 1 )٠١( .برعلا ةراضح

 برعلا قرف نا نأشاا اذه يف ودس ةمالعلا لاق ا 35

 ةيماعلاو ةيبدالا ةهجولا ترم ًادج ايظع ناك مترفالا لع.

 ممدابم ومسل م رصأعم مل ىلع اوزاتما مهماو ةيعانصلاو ٠

 مهفطعو قيدصلل مهصالخاو مهفطاوع لبنو مهقالخأ نسحو ٠

 . بيررغلا ىلع
 نع ةيسورفلا اوذخأ ترفالا نا اكو - ءاسنلا مارتحا

 ةأرملا تناك اهييبف ءاسنلا مارتحا مهنع اوذخأ كلذك برعلا
 . يف اهنولءاعب ترفالا ناك سلدنالاو قرشلا يف ةلزنم مفرأ يف ظ

 عم نالرش ةصقو . دادبتساو ةوسقو راقتحا ةلماعم مدالب

 مدع مايأ يف نوسانويلا ناكدقو. كلذ لعليلدربك أ هتقيقش

 هعدقلا مالا عيمجو نوسامورأا كلذكو عاتك ةأرمل نودع

 ةيدنحلا عئا رشلا يف ءاج دق مطاثمأو مهعئارسش نم حضتب اك
 تلاقو « ةأرملا ىرم ًاريش لقأ يعافالاو مسلاو توملا نا »
 لاثما يف دروو « توملا نم ةرارم دشا ةارملا نا » ةاروتلا

 لوقك كلذ نال ةشدحلاو ةعدقلا مالا عيج '

 لك يف » سورلا لوقو «اهقدصت الو ةارمال عصا » نيينيصلا

 ةارملا ردخا » نيسابسالا لوقو «ةدساو نيش ءاينن ردع



 1 : هبقالخأو رمل تاس 0100

 ش 1 نا 5 نييلاطي. الا لوقو ءادطافلا ةارلا نع الو ةريرشلا

 |0000 1 تاكم ءاوس سرئلا لستم زامبلا
 11 11 ةرادأل امملا ليصل نا لح كلذك
 « ءاوسلا ىلع ةرب رمثلاو

 ءاسنل ام قوقملا ن ال نك دم برعلا دنع اما

 ةمالا ةضهبن يف ةيساسا تيا وابل نآكذ مويلا برغلا

 هراضللا رك ا تريلا غلبف اهب مايقلا تنسحا

 لوأ مث برعلا نا ىلع نوخر ْوملا ا دحناو ددؤسلاو

 مما يفقأرل نش عفر نم
 .فنيب ةاواسملا مدع ىلع اليلد ثاريملا نوناق سيلو

 ةباغلا نال سانلا نم قيررف موش © ترعلا دنع لجرلاو ارا

 فارشثا هلعفب ام كالذو . ةرسالا يف ةورثلا ءاشا هنم ةديحولا

 ثري يذلا وه ركبلا ناذ هيلع ملاعلا مهطبغي و مويلا زيلكتنالا
 فاحجالا نم كلذ يف ام عم 1 بقللا مهدنع

 رخ 59 قوقحل

 .دقف ةعاحشلا برعءلا تافص نا 0 كا

 تاع نيملاب فرع نمو .يبرع لود ةمزال ةفرض 6



 (11) برعلا ةراضح

 تناكف عاجلا اما هووذ هنم ًأربتو هموق رظن ف هتلزنم 1

 يف توملاب نورخافس برعلا ناكو . هلاعفب لاثمالا برضت' ٠

 تام : نولوقيف هشارف ىلع توع نم نوحهمو ىغولا ةموح ظ

 | لان م لاق هضا 1

 لتملا ناو لب ليللاب انعجاضم لع تو د ظ

 لاومسلا لاقو
 3 فتكا كيس انما اي

 لطم ناك ككل اتم

 انسوفن تابظلا دح ىلع ليسن

 ليسن تايظلا ريغ ع تيبدتلو

 مهل تناكسف ءاخسلاو 0 كي للا ريتش, ت تاير

 مهو 1 بتازعألا ايم لدتسإتل قوت ىرتلا رانا وينال ران

 ربخأ نركحت ةيقرم نك المل و اينودفوب اواو اند

 وهو بطرلا يلددملاب ةرطعم رانلا نودقوب مهنم نورسؤملاو
 نودوعب اوناكو . يملا هب يدتهيل قرح ةبوق ةحتار وذ رطع

 ةحنارو رانلا ىأرم هتوف نم اهب يدتبمل اليل حابتلا مهبالك



 . مهةالخأو هول 06 1 100

 ] يل متاح لاق . اهروخب

 يدحو هلكا تسل ينافالبك أ يسمتلاف دازلا تعنصام اذا

 هي لالا امو نا وا مادام فيضلا دبعل قو
 ا 1 10 ءاشلاو درحلا رهدنع رهتشأ نمو

 نب هداتقو نانس نب مرهو ةنراح نب سو ف يدايالا ةمام نا

 ' راغو ةدناز نب نعمو دعس نب سدقو هماسم

 يكل ناك بضفلا مه رش ناك اهرده واج لا

 ظ مهضعب لاق ةردنملا دنع م

 ا سان يدك هيف م 5 ا ناالأ

 رخآ لاقو
 نطف مهرا وج ظفحل مدا راج بيعل نوئطش ال

 ىلع متاح لاقو

 ىن.دو ىفرش لع ةظفاحم هنن ةييفصمف ةنيعلا تدع
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 نايفسيبا نةبواعم مهم نوريثك رحل اررشا نذلاو

 مهسمو ٠ ىصح كا مك هرداوبو تملا هر تاركا ناك

 ل ع نم ادا هعساو ساق 0 ا رح وا هتنثكو مك

 لحر 2 الخ هنأ 0 : هماحو هاّقعب 0 ايي ناك ؛

/ 



 (١٠ة) برعلا ةراضح 'إ '

 كلوق نم قب ناك“ىا : ؟نييح الا هل لاقف احق ايس

 موضع لاق ءامملا مكالخ ندو ليد ءامحلا

 ينراج يل تدب نا يفرط ضغاو
 أهاوأم ينراج يراو ىح

 : .ىلع متاح لاقو
 اها نيق يراع ىنكتكل زاعو

 العب مسا ١ يريخ اللا
 اهروتس ىلع لبست مو اهلا

 ةءورأاو ةفعلاو ءامحلا نم ناسنالا هغلس ام ةياغ ادهو

 كلذ يف ,هرعاش لاق دقو العلا ىلا حومطلاو نسفنلا لال

 منع ليلق ىلا هزت ًاذاو :٠١ ١١١ ةيغار سدر
 رخا لاقو

 8 يب



 0 0 ربا كانط 0

 سس يواطلاب انآ امو

 00 ا نع بالا 00
 نع اود ةدورملاب ةنورقم يهاب تناكو - ةءورملا

 هلاجر نم ددع هعمو موب تاذ عر هنأ ةمصلا نب ديرد

 هفرعي ال وهو هيلا ثعبف هتنيعظ دوش مدكم نب ةعيبر ىأرف

 سرافلا ىلع لم كسفنب ناو ةنيعظلا لخ : هل لوم 0

 هب لعفف رخآ الو كيرد لدا لسر اخ ةسرف دهأو دع سو

 رهاطبتسا اماف اضيأ هعرصف ثلاثب هيلا ثعبف لوالاب هلعفام

 نك هلاخر 0 ءظ دقو زيا 0 ىو هنن 1 طرد

 لزعا هعسر ىارو 05 مهار هنكلو سرافلا اولتقو ةنيعظلا

 ل0000 نا سرافلا انآ ٠ اهل لاقق ةعر نكت دقو

 اذه كنودف ابماحصأب ةرئا' ليكعاو امر كمم ىذا الإواو

 دق ةنيعظلا سراف نا الاف هءاحصأ ىلا ديرد داع مث .. 6 ا

 اوفرضتاف هنف كل عمطم الو ير عزتناو مناسرف لتقو.اهاج

 ددرد لاقو موقلا سهذف

 000 ايبراف ةنمظلا ياح ١ هلثع تعمس الو تباآر نا ام
 لاق ءايرلا مدعو ةحارصلا ملاصخ نمو - ةحارصلا



 (ذودز لا راس ظ
 - حسم - حمس

 يديعلا بقتثملا مهرعاش

 قدصب يا نوكت نا اماف

 يىنيمج نم يع كنم فرعاف 18

 ينذختاو ينحرطاف الاو

 يفت كيف افذع
 ةريملا ءارعش نم وهو ديز نب يدع لاقو

 رجب الو تقطن نا قطناف لدعلابو .
 دمحاف دحلا اذو همذاف مذلا اذو

 ةرينع لاق . صالخالا مبميش نمو - صالخالا
 يد اورده ناو سبع يب حا

 رياص دولا قداص دبع ةيبحم

 يقتلاو ينودعبا ام اذا ونداو

 رجاوهلا رحو مهنع ىدعلا حامر
 دإلاو سفنلا ةزع ممافص نمو - دئادشلا يف دلحلا

 : يدبعلا بقثملا لاق دنادشلا يف

 ع اا+ايعتا امل 0 اواو قدئاس لااا

 ينب وة نم يونجا كلذك يني تاقلو اهعطقل دا



 مهقالخأو برعلا تافص )١١(

 5 : رخآ لاقو

 00 تساي كدا
 لعفت ثداوملاو ىمعنو سؤبب

 ةيلص ةانك انه تنل

 لمحت سيل يقال انتللذ الو
 ريع لاقذ

 ١ ةجرفا فنارط ينيب أنا الذ

 عزاج سهدلا ثدحا امانا الو

 ظ ىفلاب ىهدلا ثدحا ام عزم

 فئاونلا هبصن مل رك ياو
 اول ا ازلا كو قدملا مهلاصخ د ندا

 6 لوق كلذ نمو بذاكلا نوريعبو تدل نوتفع
 ىجرملا مركللا هفلأي قدصلاو

 الا يلا هلأ بتلكلاو-

 خا لاقو
 حا 7 ظ طبح ملا نش  ايدتحاو ةميغلا نع م

 . نسل قئالخا فشكيو مش لكاةينعلا ل س



 )+١١( برعلا ةراض>ح

 رح لاعف نم ملا سالو 2 ًاماظ هاوسو هسفن لتفو
 نوظفاحن مهف ءافولاو ةنامالا برعلا ميش نمو - ةنأم الا

 لءومسلا ناف سيفنلاو سفنلا لذب كلذ مهفلك ولو دبعلا ىلع

 دقو . اهيلع نمتؤا يتلا عوردلا مسي مو هدم ةزلفو هلل مس

 مهرغاش لاق

 اهماسق انظحب رقوأب وأ ٠ . رشم ىف كبسقةنامالا اذأو

 ناك ولو رامذلا ىتد راب مرض نع يلا كلذ لثمو

 12 اراعو هو زاخأ مههلا الل ىم هناف مهل ودع را

 هتمالظ عفر

 قالخالا مراكم نم برعلا يف عمتجا دقف ةلمجا ىلعو '

 0 أ 07 ه١ عمتج ام تاداعلا ليمجو تافصلا ديمو

 ةءورمو و ل ةزعو ءايحو محو ءابا وود مهف

 ىلع مدق امل ةدلك نب ثراحلا مهفصو دقو .ءافوو فدو

 ةحيحص لوقعو ةب رج بولقو ةيخس سفنأ مه » لاقف ىرسك
 مهسلا قو رم مهها وفا نم مالكلاق رعي ةيقثباسحأو ةيضرم

 ماعطلا نومملك ءاملا نم باذعاو ءاولا نهنيلأ . ةيمرلا نم

 «مان اذا عوربالو ماضي. ال ثراجو ماربالمثنعو ماملانوبرضيرو



 ا برعلا ىنبالم 0 م

 مد مهتاداعو برعلا سلالم 2

 تناك لب نامزالا نم نمز يف برعلا ءايزا ريغتت م
 ةقطنمب اهقوف نوقطنت لايذالا ةليو ط عنصلا ةطيسب اعاد

 حالسلا عاونا نم هوحنو ًارحنخ اهنف نوعضي داملا ن

 نوفلب ةعب رم 0 ١ نم 0 ل يفاوكب مهسوؤر نوطغيو

 موربملا فوصلا لزغ 1:رم فئاضع مهسو ور لوح اهلع

 ةيقاط سيل نوم مهنمو لاقع اهدحاو تالاقع اهرمب

 ةمامح اهقوفو

 .:رم ةجوسملا تاءابعلا نوسلب ةيدابلا لاجر ناكو

 نم داسك يهو ةءابع مج تاءابعلاو . لبالاو زعملا روعش

 نم. قوقشمو قبطم عبرم. ج جيسل يهوا ماك الب فوص

 ءا 0 هادرلاو ةراعازنلا اميع جرم ناتدتف هلو لهوا

 ا ا ا

 ةااالل نيسو ور لع نيني .نكف نسلا تاغدع

 ماما الو بيج ريغ نم مسملا فل جيسن يهو در

 لكسلو نييطتن نا ةيلهاملا يف ءاسنلا ةداع نم ناكو

 ًاقلطم اهقرافتال بيطلا ةادا اهف عمجت صوخ نم ةفق نهنم



 1 برعلا ةراضح

 ااا 4868686 اا تالا ل تتش. اان ااا ا

 تايرمذملا كاذكو.ابعم اهتلقن رخآ ىلا 3 تلحزا 0 ١
 ام ظعا نم ناك ب بطلا ناف مالسالا دعب اهسالو نملاجرو ٠

 ممانع هيلا فرصننو مهسوش هيلاوبصت

 لالقتسالاو ةرفتلا ىلا ليلا ترعلا قلخ نا ناك انو

 نب ديعس ناكف سإلملا ضعب يف درفتلا نولضفب اوناك

 نلادح حمس ال ةمامع هنا عضو اذا 2 صاعلا

 ن جاجحلا ناك تكلذكو .ةضازلا» تيماذان اهلثع ملعب

 ا قينلا 'ىئرتج ةماعب معا اذا فسوب

 سم ل رفصالا فخلا سيل اذا ناورم نب ل دبع ناكو

 هعرس ىتح هلثم دحا

 شقتنلا ناريغ نيعلاب مكختلا ةداع ىلع برعلا ىرج دقو

 يف هذا نم لواو ةيلهاجلا يف المعتسم نكي. مل مئاولخا ىلع
 نا دارا امل هنا كلذو ةيمالسالا ةعبرشلا سحاص مالسالا

 نوابقبال سرفلا نا هل ليق سراف كلم ىلا ًاباتك بتكي
 دمع : هيلع ىتكو ةضفلا نم ًامتاخ ذخناف . موتخ ريغ ًاباتك

 تحبصا ىتح متختلا ةداع كل داشش افرعناو ١ هللا لوف

 نودلخ نبا لاق .ةب رعلا لودلا يف هناراشو كاملا تامالع نم



 مهماداعو ب ل ا سرالم /) ١و

 ١ صوضشب هيوعص رب و بهذلا نم ةغوص نوديحتسي اوناك مهنا

 . ةدرلا نا 6 راش ناطلسلا هسلبرو زوريفلاو توقايلا نم

 ةلودلا يف ةلظملاو ةيسابعلا ةلودلا يف كلملا ةراش تناك اصعلاو

 ةبواعم كلذ يف مهفلاخت نيعلاب مشتت ءافلخلا تناكو ةيديبعلا

 نيعلا ىلا حافسلا هلق مث راسيلا يف منتو ناينع ان

 سمانا ا اذيلا ىلا .هلقف دبشرلا مايا لإ قا كليح

 ْ كلذ ف

 نسل و لاجرلاك متاول لاب نزتت برعلا ءاسن تناكو

 نيل ادع و دوقملا نلفت و رواسا نهدعاوس يف

 الل ال هروعشا نصقسو ةنيقلا طارقالا

 ظ روطعلاب
 نوعضي, اوناك ةياهاهلا يف برعلا كولم نا ىنخ الو

 تناكو ابسنب ري مهم جوتن نم ل انا مهسو ور سى

 ديزي كاللاناكف ًازرخ مهماجي يف نوعضي, هدعب نم كومملا

 يف ءافلختا اماو . كلم ينس ددع ملعيل ةزرخ ةنس لك يف

 مهمالافتحا يف اوناكف سايعلا يبو ةيما يبب نم مالسالا

 موسو ور ىلع ةماعلا نوعضنرو نس ل نوسلج ةيفيرشتلا



 ٠ ْ 06 ]| ا 9 0 و ع ]

 هدعب نم كولملا كلذ ف هعسو ةبواعم أسلجم كلما رب رس دخلا

 جوش رشلا اودارا نم ىلع مل هس لوضيف اوناكو

 نيفيس مودا 0 راوسو أجانو اقوط مهموسبلبو ةيالوب

 هسدلب دارا نم 77 يعل ك4نع

 نونعب.ال مالسالا ردص يفو ةيلهاجلا يف برعلا ناك

 دعب اما ءاملاب اهنولسغي اوناكو ماعطلا لبق الا ميديا لسغب

 لك الا لبق نواصلاب اهنولسغي رضحلا لها ناكف كلذ

 ةدئاملا مادخ نومسيو ناوخ لع 3 اوناكو ةنق

 يهاطلا خابطلا نومسو لدنلا

 فويذلا مارك اب مايا لها برعلا دنع ةداعلاترجو

 فويضلا مارك اب ةيلهاجلا نمز يف ناسحن ونب رهتشاو ٠
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 ا يف نم فصلا ىر٠ 1 لان لئلا م مب و

 يد ناو هفويض فيضملا مدخت نا ميادا نم 2 ظ

 .. ةفايضلا مامتا : نولوق, كلذ يفو هجولا ةقالطو رورسلا مهل

 ةلكاوملا دنع ثردحلا ةلاطاو ةلهو لوا دنع ةقالطلا

 اع هفايضا ثدحن نا فيضملا ىلع بجي هنا مثدنعو

 3 0 نامزلا وكشل الو مهلبق مان الو مهسوفت هيلا ليغ

 ا ظفح هنالغ رم ابوهسفنل مهب اود دمهم نأ هيلعو

 ناو لكألا ءانأ" يف ثيدحلاب مهسلا "و نال ماعطلا

 فارسا كفو رادلا باب للا معلا

 مادقب امم اولك اي نا وهف ذئنيح فويضلا ىلع سحيم اما

 هراد 8 0 نع رادلا بحاص اولأس الو : ماعطلا ن 0 مم

 اوعنتعال ناو ةحاحلا ءادق مصوملا ةالضصلا لحال ةليقل |ىوس

 نذأتسيل همسا بجاحلا فرعي ام دعب الا لوخدلاب دحال حمس الف

 ْ؛ مويلا ةداعلا يه اك رادلا بحاص هل
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 05 . برعلا ةراضح

 .ناديملا فيطلا اد ار اك ادقو : مهتعازو عا لج

 تدب لخدي ناب لجرلل نوحمسي اوناكو . لوضفلا ريثكو |

 ءاشنا نم نورثكب اوناكو هبايغ ءانلا يف لكأيو هقدص 5
 نيجاتحماو ءاب رغال لبسلاو 'ىجالملا ٠

 لك الاو . ةءاند هنال قوسلا يف لكالا هنع اوهن أممو ظ

 ماعطلا يف خفنلا نع اوهن كلذكحو ًافوقو برشلاو

 هرصبب عبتي نم اونأعو . اًراح ماعطلا لك | نعو . بارشلاو

 لك الا اويجتواوي. لك الا ”ةرثكا نع اوهلوا هللا

 تئفلتلا مدعو . لك الا دنع نيتفشلا ضو ىبنملا ديلا برشلاو

 نم سارتحالاو نيكس ماعطلا ماقتلا مدعو ”ةلامشو اني

 يف اوركب نا مهتاداع نمو ةفيظنلا نك امالا يف قصبلا

 فويضلا نم رضح دق نم ا راظتنا ءاشعلايف اورخاتبو ءادغلا

 فيضلا هاهمشا ناف ماعطلا يف بيعلا ءادبا هنع اوهن امو

 هيلع ةلزابملا اوحابا مهنكلو . هكرت الاو هلك
 تادلحم المت اهنال برعلا تانسح هدعن نا انعس الو

 اوملب مهنا ىلع لدب وهو اهنم ليلقلا رك َذ ىلع انرصتقا اننكلو

 هيلع اوديزي نا نييبروالل ةجاح عدب مل اقلبم باد آلا نم



 00 7 ا
 0 1 3 ل 7 7 5 ١ رج
 : ْ ١ ا - 1 : 2-3200 يع

 برعلا دنع ةأرلا 0 (

 1 ةراشللا وقل امو قيلا نم ٠ مهملع 0

 مولعلا نم هوز رحا

 000 الا دع ءارلا زج

 "نيد ل11 تع نا تئشاذا ١ نيرامال لاق“

 ' لوقوهو « اهبف ءاسنلا ةلاح نع ثحاف ايسايسو ًايبدأ مالا

 ةقيلللا لل مثيلا تاراشخا ةعتت هنال هيف تزال قح

 ىلا ةراشالا نم ماقملا ذه يف ادب رن مل كلذل مويلا ىلا

 ىلا ةفلتلا راودآلاو برملا دبع يف ةأرملا هيلع تناك ام

 امل ةيموقلا مهتايح يف امل ناك يذلا ميظعلا نيباقاو اي تبرم

 مههقر ةجردو مهتراضح ىلع ةلالدلا نم كلذ يف

 يقرا نم ةعيفر ةجرد ىلع ةرلهاجلا يف ءاسنلا تناك

 ءاج . جاوزلا يف نريخ نكو مرت يأرو ةبرح نمط تناكو

 اهر واع ا دع الا ةتنيا جو نكي ل لجرلانا يتاغالا يف

 ةعانسلا) ىاسلاو ةسايلا ىف نب تا 0 يل ل

 ةميظع لامعأو ةليمج بقانع تارك برهتغاو بدالاو

 000 ا دءابلللا و ايرنزو نقاب كذب قكو ناشلا
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 لاتقلا تاعاس ىلا لاجّرلا سحضت ءاسنلا تناكو

 ءاملا نلقنيو  مويلا برغلا ءاسن لعفت م  ىحرملا نيواديف

 عالقلاو لقاعملا نع عافدلا يف نهجاوزأو نهتاوخا ندعاسيو '

 ل ا
 دراما نط ناكسدلا قالا 2 ةيساجللا راعشالاو ٠
 ةقراطفالل ديق الب اهم نورتصولا قطا وس ةرجاتملا يف ةقلطملا .

 تناك دقق ايعاون لع ةعاتملاو ةنلقملا لالا ةاطاعميفو

 3 ءانمأ لاجر دب ىلع ا_هلاوماب رجاتن ةجدخ ةديسلا

 اهلا ججرخم نا هيلع تمرح ا 00 يلا ةربش تعم انف

 دمع ريبخ هل تناكو ةَنِجوا ذل لعفف ماشلا ىلا 2

 نيعم ربك أو

 كف ان يف ةذفان ةلكو ميظع نأش ةأ رمل

 برح هذهو اروشمو اهءارب حلص مربأو بر> ترعتسا '

 لاجل تلاق ..ندتشلا نم تل ٠ ارسا اهيمرضا كل

 : اهتريشع
 لذلا ىلع هيقنال انكل هان متنكو لاسر اسك اننا

 نيب ةرمينب ديس فوع نب ثرألا ةجوز تحلصأ دقو



 ايو سوذح روما ِ
 ا

0 0-0 

 ةيررلا دلع ةأمملا (

 .ناينفت اثداك ام دعب نايذو سبع يتليبق
 ترهّشاو مالسالا ردص يف هطهايعل ءارلا تدادزاو ظ

 نك ]1 .ادسو ةيباسلاو تدالاو رلملاب تا 0

 سنالا سلاجم ندقعيو راوزلا ناباق و. لاجرلاب نطلتخ

 اذهو ةسايسلاو رغشلاو تدق غبن نم 03 نيبدل مينو

 « كوأورر » مويلا جيرفالا هيمسل أع 1 هيشأ عمتجملا

 ارا نحر ضر ةيبرغ ةأرما

 .:لاعرلا نقف تدالاو معلا تارتذ تفارستا دقو

 للا ١ عالولاتا + لاق - ضانلا رعتتأ 2 نيرا ليقع

 .ةناسم ًايترم قرح ركل ةفيلطلا ناكحو (ءاسنكلا ينعب)



 0 . برعلا ةراضح :

 ملا ةَمدَخ يف اهرازتشسا لفكيو نمانلا نع انسي ةنريللا ١
 5 يف تناك ال ةّسزعلا ةمالا نا لوقلا ةضالخو 1

 قمل حدقلا امهف أ ناكو ىقلاو فيسلا ىلع ةضباق اهدحم ظ

 (مادقاز. ةمحو امزحو انلع اهطاسو لثم اهوا تلك

 ةظاس تمظع ناىلا لاونملا اذه ىلع لالا تلظ دقو

 دسم و اهعا نع. فعض ام لكتب ةمالا اوءاج نيدلا /ءالاخدلا

 لئامشلا ةرملا ةيرعلا ةأراا ةروص مدسافمب اوحف اهفالخأ
 تاوللا "تاهفراملا ءاسنلا ةزوص”ا دام اوماظاو سفنلا هر ذل

 . لسكلاو وهللاو فرتلا يف سرفلاو مورلا ءاسنب نيدنقا
 مبكلم لاوزو برعلا طاطخا ءدد كلذ ناكف

7 

: 0 - 

 بوح ري



 ا يلا ىينكيب

7 
0 

 1 1 : 0 نرعلا دنع مولعلا اا

 ثلاثلا لصنلا

 4 برعلا دنع مولعلا 0-0

 ملا راجح ليث صولا نورقلا ىف قرملا ناك

 . برض يذلا لهجلا حاج اوحبك-نوكلا يف ىلعلا ءاول يرشانو
  ثراب اوظفتحاو لامثلا ما تاوزغ رئا ابروا يف هنانطا

 تاركا مهعاضوا نم هيلع اودازو يملعلا سرفلاو نانويلا

 (4 0000501 شرد يف ةديدح لحارم اوعطقو ةريثك

 همدقم يف ريسلا ىلا مهلهؤت يتلا تافصلا عيمج اوزاتماو ظ

 يعيبط ليمو سررغ دعاس تبيح طاشنب اودرفتف مالا

 ةغلب ةلتحلا دالبلا نوت وناكو نارمعلاو ةراضحلاو ب رحلا ىلا

 (5) مان لدعو عساو اجو ةيماس س دابمو ةقار مولعو ةعبدب

 مهكلم ىعادت دق ةيلهاجلا رصعر 0 يف برعلا ناكو

 مهنلك ممجو مهن اتش مض مالسالا ءاج اماف مهلعت تتشنو

 ىلا كلذ مثرما لاز امو ميكلم عيسوت ىلا ا تين

 دلويمه ةماللعلا ) 35 وب كس ةمالعلا ) 1 ١



 .(ا) برعلا ةراضح

 + انع اوهجوف تاراصتنالاو حوتنلا نم مهنامأب از 1

 قا ام كلذ ىلع هدعاس دقو نونفلاو مولعلا ىلا 3

 نم هولذ امو 0 اس راثآ ن ء اهوحتتفا يتلادالبلا .

 اواحتلا يذلا نيم رؤطتسالا امنع الو د انامل طور مشن هادا

 مورلا ةكلمم يف ةينيدلا تاداهطضالا بيس مهبلا

 .ناك مالسالا دعب برعلا ةنانع هيلا تهجوت ام لواو

 ةسالاس الا هه رثشلا ماكحا ةفرعمو هب رعلا ةغللا دعاوق عضو

 ناكو اهملا داسفلا قرطن' نم نيدلا دئاقعو ةغلل وص كلذو

 قترا هنكلو مالسالا لبق مهم دارفا دنع ًاقورعم بطلا

 . هنلا الط ابل ةحالل كلذ دج

 نيدشارلا ءافلخلا دبع يف ةيماعلا - 5 دقو

 ناومالا مع الا حضن : ل اهرامث نكلو

 مولعلا ضاير تمستبا سابعلا ينب ىلا 0 الو

 لماعلا ناك ةميظع ةضهن رامث نع راكفالا ماكا تحت

 ةغالاب اعراب ناكو روصنملا رفعج وبا يناثلا ةفيلملا اهيف لوالا
 عوشتف نب نشعر ج هنيط اف هللا لغو ةفساقلاب ًافلك
 ةيسرافلا نع اهجرختسا تطلا يف ةديدع ابتك هل برعف



 برعلا دنع مولعلا م

 ود أ رع معا 0 2 برعو

 ظ ساو صهادلا صهدلا يا زوهد:سلا ىحس متنا ةعانص
 انك هل < تارعف 0 000 ُس هللا كديع

 دحو هرقل مستف ( هتشرلا 0 ْ هيل د ل
 3 دادعب 3 اهلقن صاف ةساعلا (تاسيعملا و ا رشكا اهف

 ها قع ًايظع ماها مواعلا رشنب مكهاو يردوا
 مع لع لدن امو 1 ةسردم عم ماج ع ىلا يني 16
 هيلا يتأي نا كلام ءامالا 1 درع تلط ها لما ها
 ثعبف امرا ةباتك ن ومأملاو نيمالا هيدلو ىلعو هيلع 0
 , هيلا توب اعاو نينماوملا ريع نأ 9 رص لوش مامالا هيلا

 هعضاوم يف 0 واط لك لبقاف ْن نومألا هنبا هدعب ماقو
 اع هفاحنا ملاسو مورلا 0 ةلذف هنداغم نم هجارختساو
 ةمججارتلا ةربمب ىتاو هيلا اهم اوثعبف ةفسلفلا تتك نم مهد
 مهغرو نعد لع جهضرحو .سانلا نيب اهرشن 3 هم
 . اهناعت

 اهحاوو دادغ ترافخ 0 نمر لبووط صم 5



 (ا9070) 1 برعلا ةراضح

 ضكيلاب اين اديس ااقملاو نفت صلو كو 0

 قرشا ف ملعلاو ةمكحلا ةلود تماقف ةسفنلا فيل اتلاو ةدمفملا

 . مدقلا ماعلا راطقا ةعب را يف اهمالعا تقفخو

 قرشملا يف 5 لقا برغملا يف لاحلا ركل و

 سادنالا ةكلمم يف مولعلا رشن يف لوالا لماعلا ناك دقو

 يهو ةبطرق ةنئيدم لم رصانلاب بقلملا يومالا نمحرلا دبع

 ةسدالاو ةيماعلا تامفنصملاب اهلا جلا قاوم راد تالا يلا

 و ترن هباظع 0 أهمف ًأشناو ءاحالا عيمج نم

 ١ يرقملاو نودلخ نبا نك ذم لول 3 فلام عبرا 05

 لكشلا اذه ىلع ةبتكم نوعبس سلدنالا يف ناكهنا لاقو

 . ةرحهلل سماخلا نرقلا لئاوا يف

 مد اهاداو برعلا ةغا هجم

 صهاظم لمجأو اهقر نازيمو ةمالاةراضح سايقم ةغللا

 يف كردد ةياهاحلا يف برعلا ةغل ىلا رظني نمو . اهتمظع
 ظ اهلظافلا نال ةسدملا يف مالا قع نم ةمالا هذهنا لاحلا

 ةقرلاو ةدوملا تنم تنل انك | ياي ايلا



 1 ش امادآو برعلا ةعل ) ( 7 ١

 د مكملاولاثمألاو راعش الا نم هأرقن اه كو هالو

 عادبالاو لامكل 1 ملا ىلع ًادهاش

 مافتي ناك يتلا ةيماسلا تاغللا ىدحا يه ةيب رعلا ةغللاو

 ' ةينايرسلاو ةيبرعلا ةيماسلا تاغللاب دارملاو ماس ءانبا اه

 داب دقو ةيشدحلاو ةيروشالاو ةيلبابلاو ةيقينيفلاو ةيناربعلاو

 ةيشيملاو ”ارعلاو ةب علا الأ | اممقيرأو تاكالا كه

 هناي رع

 نا لك كا ا ءلز ةئللا تارع انفو

 بلقلاو تحنلا نم اهيلع ارط امب اهظافلا تريغتف تاغللا

 تاحوتفلا سبيس مجاعالا تاخا نم اهلخاد امو لادبالاو

 مالا نم مريب برعلا طالتخاو

 - عيجيف ةيبرملا ةغللا لاح نابي نم نوخرؤملا نكت
 ةيؤدم ةلثمأ دوجو مدعل مالسالا لبق 7 ترمعينلا راودالا

 ةبب رغلا ةغللا نم نكي امهم هنا ىلع اهيلع سابو اهيلا مجرب

 مالسالا روهظ دنع اهانفرع دقف مدقلا اهكران ضومعو

 ”ايناعنو اهلخافلا ىف ةغالبلاو ةخاصفلا ئبتنم ةننلاب ةحضان

 امنا ىمشم لكل اهي عضو دقو 0 تال 513 نم يف



 5550 0 بريل اه
 ل و

 زاتغامو ةرخك"تاقعشمو عورف لض لكل لجو ةفبدع 0!

 نزوى يتلا ةكراشملا غيص ناف لاعفالا تاديزم هب

 تاغللا نم اهريغيف امل رثا الاومهافتو اورظانت انلوقك لعافت

 ةلرمت د وملايتاتك [رينات اهظاشل الور اهايلرن
 د مالكلا ناك ءاوس بابلالاب سعلبو فطاوعلا

 تاغللا نم اهريغ يف هارئ الام كلذو

 يهو رغشلا ىرجم :برملا ةنملا لع لانمالا يرن

 لاثمالا: ديبع ونا لاقليوطلا ممرابتخا ىلع لدت ةغلاب تاظع

 لالخ ثال اهلو مالسالاو ةيلهاملا يف برعلا ةكح نم

 هيبشتلا نسحو ىبعملا ةداجاو ظفالا زاجا

 يف اييلا مبتجاح لاثمالا عمجل برعلا ىنع دقو

 مماو دقق دق اهنم هوعججام ظعم نا ىلع ظافلالا قم

 لاثمالا عمو يرشخمزال ىصقتسملا تانك ةيقاثلا سمكلاا

 نيل نست هوت ام هب لافتا مم يفو ٠ يناديملل

 مجمملا فورح ىلع ةبترم اباتاك نيس وحن يف عمن يو

 ةفلتخ عاونا ىلع وهو مجسلاب ةمب رعلا ةغللا تزاتماو

 تاغللا نم اهريغ ىلع اهقوفت ىلع لدي ابلكو 3



 1 1 علا هل ظ م

  راصف حتفلا دعب بناجالاب برعلا طلتخا -- وحنلا ىلع
 قرح ا أملا نع ريبعتلا يف مس ديدمجلا تال

 ىلا تنل اه . عمسي م ” نيرعلا نيم عناك اهريغ

 نم ىتح ةنسلالا ىلا أططلا برستو صالا هيلع طلتخاف

 نب رمح ىلا هلسرا تاعك ف يرعشالا ىسوم يبل ناك

 ال كلذ بيضا نأ ىموم يبا ىلا رمت بتكف باطخلا

 كلنا نا هلل ديبع هنا ىاز أم دعب دايز ىلا ةيواعم لاقو

 ىععشلل امو ججاجحلا لاقو . هناسل موق نكلو كفو ك1

 للك ١ كئاطع 1 كحن و : لاق . نيفلا لاق كءاطع 1

 ل ا د اخ لاق ب لوا تنحل تيك : لاق - نافلأ
 ولن ا يلّودلا دوسالا وبا عمسو ٠ تعا ترعاذانلل

 ربكحاف هلوسر رج ( هلوسرو نيكر شم ا نم ىر هللا نا )

 .ةنبا ترظنو . هلوسر 98 اربي نا هللا هجو نع لاقو كلذ

 000 ادار ازلكش نظيف اسقارق ءامملا ىلا دوسالا ىف

 دال كنا تلاقف انوكاهوا اهناجاف ءامدلا نسحاام

 000 ناساف لوف اذا - لاقف ةبحمتم الب ةميفتسم

 يضر ًايلع نينمؤملا ريمأ هلك كلذب ربخأ مث . كاف يحتفاو



 لا دات برعلا ةراضح' ا

 هلع نودمتعبو هيلا نوعجرب ًائيش عضي نا داواف هنع هللا

 8 يمال فرحو لعفو مدا مالكلا) ةيصو اك لوأ 35و

 3 يم هام فرملاو هب بل ام لعل ىمسلا ن ا

 وحنلا اذه 03 هل لاقو يلؤدلا دوَسالا يبا ىلا كلذ عفد

 تعنلاو فطعلا يباب دوسالاوبا مضوف اوحن نفلا يمس اذهلو

 مامالا ىلع هضرع اب عضو الك ناكو ماهفتسالاو يننلا يباب مث

 ةيافكلا هيف ام غلب ىتح يلع

 ليقبو ليلك ةنلل ءاماع ن د مل اذهلوانا 1

 هن وييس هيف نقل ا يش مريغو ءارفلاو سأوبو هنوييسو

 تالكشملا ميج يفةاحنلا هيلا مجري يذلا ر وبشملا تاتكلا هلو

 ليدسلا هنالا عفنلا مظع 2 نع وحتلاو

 قئاقد كارداو ةنفللا رارسأ ةفرغو ل ةفوقولا ىلا ه1 ل

 لع ةلفقم لازت ال ظافلالاف اهييك ارث نم ريثك لحو اهيناعم

 نيبتي ال يذلا زائل وهم اهعتفتل تارعألا أب جاها

 يذلا سايقلاو هيلع ضرع. ىتح هتحاجر نم مالكلا صقن

 هيلا عجري ىتح هميقس نم لوقلا حيحص فرعب.ال
 اند ن



 : 57 و ىرعلا ةث 0(

 ش ظ . ظافلالا ةينبا ماكحا : فرعت 0 وهو - فرصلا

 ماما ءارحلا رم ن ذاعم هعضو ةفلتخملا يتاعملا يف ةلوادنملا

 بيبح نب نامع وبا وه هعضاو نا ليقو وحنلا يف نييفوكلا

 . ةرحهلل ٠44 ةنس يفوتملا يرصبلا يتزاملا

 5 0-5 ظ

 نيعلاباتك سحاص دمحا نب ليلختا رهظو - ضورعلا

 عاق. الا يف ةفرعم هل تناكو ديشرلا نوره ةفيلخلا مابا يف

 ظ - "تبا لع وهو ضو رعلا 0 عضو ىلا هتلصوا مننا

 . اهدساف نم رعشلا نازوا

5 

 لع وهو ًاضيإا يفاوقلا لع ليلطلا مضوو  يفاوقلا

 ]ىف اب رط ركاللا بات ىلإ كتيب
0 

 مدلل ا هوجو هن فرع ع وهو - عبودبلا

 هللاب دمتعملا ةفالخ يف زّعملا نب هللا دبع سابعلا ونا هعضو

 يابس
 نناينتاينل



 ( مغ / برعلا ةراضح

 طفللا لاوحا هب فرعن 4 يناعملا -- نايبلاو راب

 ملع فنرايبلاو . لالا ىضتقم ظفللا قباطي. اهب يتلا نمل

 ظ لو ا انساب فيجاولا قمل نارا رمي لرط هلأ

 زاجمالا لل هدأ اتت يا يناج رجلا رداقلا دبع امهعْضو

 ةرحهلل 4072 ةهنس قوتملا

 نع فرعام ناف برعلا راهنشا رعشلا لن ةما زرت

 ناك مهنم الكنب ن :ظلا ىلع ثعبي هيلع مهتردقمو ه . ميعولو

 دوشلا قا دقه .ارمجن تناك علا ]| مهني داحا ناو 2

 0 يلا محامعأ لك يف مهقفاري .ةيلهاجلا نمز يف
 تالاعفنالا نم مرماخ ام هب نوربعيو مهتانكسو مهتاكرخ

 0 لادتعاو مهوج ءافص كلذ ىلع مثدعاس دقو ةيسفنلا

 نم هب اوزاتما ا ىلا م ةادحو مهافص لو

 ركل قالطاو رثأتلا ةدش ىلع ثعت ىلا ةبيطلا لالملا

 اك
 ل هنا نظلا ىلع لاغلاق ,ظنلا ىلا مهلصوت ةقيرط اما

0 



 يلا ١ ل 020 '

 تر ف 32-ب اش لع اعويطف ا ناسإالا اك

 ظ هسح تح عقبام يك 2 ليد هيف دنا اب تذل ةمشل ديدرتو ظ

 ءاجو . اهم ىنغت ةمظتنم ةعب مما تنال تاكرألا نم

 هريعب نع طقس دعم نب. رازن نب رضم نا بهذلا جولس يف

 نسحلا نم ناكو ةهادباب هادناي» لوق لعشل هدب تركتاف

 ليل 007 0 104 قاطو لالا تبقسوتسا# ا: وبه نسانلا

 عاش لإ هند فرآ ةقانلا ريش” يف ةسباتتلا عيرالا تازملا

 لول رق | ل كلان م ناكنفا ةيعابر ءازرغا لع هنا دع

 ظ رعشلا روحن

 ةصيم تقلب نحب ”داكش قرش نازوالا تع لاز امو

 وسما هتخا نباو لباب 14 يف ةيلهاملا يف اما را

 لاقبام ىلع رظنلايف نافت نم لوا سيقلا وسما ناكو سيقتل

 هيف زر رعشلا نف ل ترا ناك : نوداخ نا لاقو

 أاهفو رح ةدع 4 اس تسانن لع ةبواستم كرجل مالكلا

 ءازحالا كلت يف ءالكلا نولست د ةنك'انلاو ردا

 للا انالا تم ابنم هين لك 0 اليف

 مث لوا ةئزجتلا عبطلا مالتف تيبلا هنومسيو رخاآلا ىلع ٠



4 
 لوول ل الا ارم اوتاطات وجبر 1512 ...٠ 1و تل كس 79 1:15 ا 4 تا ا ا عمججوا

 0 :ءلا ةيداتب مث ء ءانملاو 3 ءازحالا ا ٍ

 هيلع مالكلا قيبطتو

 رعشلا نا نخب الو برعلا دنع رعشلا ظن ءادتبا اذكه ا

 طوش تزاتحا ذآ: الا ةما'اهتلت ال ىلا ةنلاكلارومألا

 نيس روالاو نيينامورلاو نييناتويلا دنع دهوش م ةيندملا ف ظ

 اهتذحشو مولعلا اهتجضنا امدعب الا مهحنارقل لثمتل رعشلاناف

 ةلاح يف هو رعشلا ظن يف اوننفت دف برعلا نول مرا

 نازوالا فالتخاب فلتخ ماغنا ىلع هنودشني اوناكو ةوادبلا .

 2 ءافولاو ةمسو رفلاو ةعاجشلا 3 نولثميف أد وعضو يتلا

 كلذ لكاش

 ةسايسلاو تاحوتفلا ىلا برغلا فرصنا مالسالاءاج انو

 ددؤسلاو حتنلا مهل مت اماف ةاورلا ةظفاح نم ةيلسأألا

 يف نورابتي اوذخا ةيهافرلاو ةراضحلا يف ميمادقا تحسرو

 منا ىلع « اهبولساو ةيلهاجلا ةطخ هيف نيعبتم رعشلا مظل
 ظافلالا رايتخا يف قناتلا ثيح نم هيف مهنولضفش اوناك

 ةراضحلا اهيلا مهتعفد يتلا ٠



 2 37 رعشلا 0

 لاوسلا ٠ ع دعب | دع لدبتي قوذلا ذخا
 ةنشكلا ةوادبلا ةشيع نوشبعي برعلا ناك نا دعبف ةشييعملا
 اوحبضا مهقون الا مل سينا الو مهمايخ الا مل فاعل

 ١ ةريثولا ةرسالا ىلع _:ودقربو ةفرخزملا روصقلا نونكسي
 مهتاروصت تفيكت اذا بح الف ةرخافلا تابكرملا نولتعيو

 يف ةطسبلا هيضتفت ام ىلع لاجلا عاستاو لاوحالا فيكتب .

 هباشتلاو تا راعتسالا يف هنولوانت, اوناك ام فالتخاو ىنغلا

 ناك يودبلاف . هسح تحن 2 هيف دب يودبلل نكي م ام

 . هل تعقو يتلا نوؤشلا فصوو ةصاخلا هّصا سغا يف لكتب

 نم كلذ ءارز ١ ىلا اعوفدم ناكف'  يرضملا رعاشلا اما

 ةرايظطلا ىفرا219 كاملا قنور كيبصو لع هتح رق هاركتسا

 نفتلاو ةعنصلا نيدلوملا رعش يف تبلغ كللذلو فرتلا تادعمو

 ظفللا 00 ١ كارقيف ايكبسو ةردانلا ىناعملا طاششتشلا يف

 1 ظ يحورلا يجولا نود

 يناعملا نم ءرملل ضرعي ام عيمج يف برعلا مظن دقو

 يبا نبا اهغلبا ةددعتم نونف ىلا هومظن ام نوثحاملا مسقو

 سم ١ لا غو انف ريثع ةيلاك ىلا ىتاودملا عبصالا



 ا برعلا: ةراضح

 دهزلاو بدالاو راذتعالاو باتعلاو ءاجحلاو حدملاو 0

 حلملاو ريذحتلاو كيع ولاو يناهتلاو ةراشدلاو يئارملاو تأ راو ش

 نوبل ركحلاو تايرهزلا اهيلع اودازو باوحلاو لاؤسلاو '
 35 مثدنع اقر 1 ينو ةسافخاو 1

 ؛ اد

 مثرابخا ناويدو مهكح عدوتسم برعلا دنع عكلاللكو

 ةبيه مهسوفن يف ءارعشلل تناكو مهماع دهاشلاو مه عاملا ٠

 دو ىرخا معيضوو ةليبق رعشلا نم تدب مز اعر دا ةددحو

 اذا ناك ري ينب نم لجرلا نا ةديبع يبا نع ظحاحلا ىور ٠
 ريرج لاق نا "الا وه اه يريمت لاق لجرلا نمم هل لبق ٌْ

 اندلك الو تلب اسك الف” 1 نم كنا قر طل ناجل

 ري لجرلا نا م ىلا بسن مهم نحارب ٠

 لاق نا ىلا هتليبق ريغ ةليبق ىلا سستنب ناك ةقانلا فنا يب

 ةئطخا

 تعال دقت ع ويوم

 اينذلا ةقانلا فن اب ىَوسِب نمو

 فن ىنب نم لاق تنا نم هل ليق اذا لجرلا راصق
 : ةقابلا



 ع
 0 1 ناو 50 5

 3 ا ريشلا هل

 ف رلرا راع مناوم ةيلهاملا يف برعلل ناكدقو

 ةنكم أو ةنمزأ يف اموميشو نا ا تالا ع

 ويلا هاا ما ءدنامفلا داشناو بطملا ءاقلال ةنيعم

 نم برعلا اهلا رطاقت ناك فئاطلاو ةلخ نيب ظاكع قوس

 نلوركشل و نوعي نب 00 اهفنوميقيو ناكمو ةبح لك

 . ةريفغلا ريهامجا نم عمسم لع نورخافتو نوسفاننب. مث

 هب 0 ارب نييشرقلا ءامحزلا يضرم ةعامج لفحملا كلذل ناكو

 لاسم لعاوممجا نف.دئاصقلا نم هنوعمساميف نوضَشو

 ةدكولا 10 لعتقلعو بهذلا ءاع هدييصلاتدنل ءرعش

 . اللا رك د ديطقل

 عم فاويعألا دم راو ظاكمل ناك ام قالو

 قرط ليهساو مماغلو برعلا تاحم ديخوت ىف لضفلا

 ةيموقلا مهم دحو قيقحن و مهتعش مل 1 أو مهعجب نراعتلا

 مهخيش (م همه) سيقلا ٌؤرما برغلا ءارعش ربشا نمو

 اهعلط يتلا ىلوالا ةقتلعملا بحاص وهو مهميعزو

 ظ لزيمو سيح ىرك.ذ نم يب افق ظ

 ورك لوخدلا نيب  ىوللاب طقس
1 



 ء-
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 دوه نددويقسرفخ 1 ا 2

 (سو) 77 1 7 فرقلا ةراضح

 ةسداسلا يف تام دقو ( م هه؟ ) دبعلا نب ةفرطو

 ( م٠٠ ) موثلك نب و رمتو ىماسنب ريهز و رمعلا نم نب رشعلاو

 نمو . تاقلعملا باعصا نم مهريغو (م516) يسبعلا ةرتئعو

 ( م ه٠ ) لبلهلاو ( مد. ) لأومسلا ةيلهاملا ءارعش رهشأ
 (م 04) يناذلا ةغبانلاو (م )١..5 يدايالا ةدعاس نب سقو

 (م ٠> ) تلصلا يأ نب ةيمآو ( م ٠0 ) يناطلا متاحو

 (م ”؟5) ىشعالاو

 ةياهاملا اركردأ :نذلا يأ. نوم شجلا ءاردشلا امأ

 2 ننروكط يدعم ن ورم مهرهشأف مالسالاو

 لاق انامو ءارعش 0 أهاعلو م :ر ١ وأ ( ءاسنفتاو ةئطحلاو

 يهذإ د ظاكح ىف 'اهربش معلا ديمي ىتاسثلا ةكيانا اذ
 نعال اذه قا الولوب نييك 0١ نك كم ضعا
 انه ءارتش لع كتلضفل كلا ودشنا(ىنعالا

 م ان لاقو فبضغف تب 9 ن ناسح هعمسق ( مسوملا

 سانا هيجل لاقو ءاشنللا ىلإ ةشانلا تفتلاف ايمو كلم

 امنسرع ىلا كتبي ف تو. الم تلاقو هيلع تال
 : ابيف يلوق لاق



 رعشلا ٍ 0 ا

 ىحضلا ف عملي رغلا تانيللا 9

 امد هدحت و نرطش ائفاسساو

 يف عضاوم ةيلامث يف هنرزتاو ك راجتفا تفاليم علاق

 تانيا انل ؛كلق» : ثلاق . كلذ كلكو : لاق .اذه كتم

 20107 11 تلق ولو ةرشملا قوواف تايفمللاو ايلا

 000 1 ةيبللا ىف ضاببلا ةرئلاو رثلا تلفو راك
 207 0 يش ناعمللاو نعماب تلقو اعاسنا ا

 تاق وأو ىحضلاب يلقو زكا ناكل ةقرشبا تلهااولو يش

 ةريشعلا 0 اف فاس لاو انقاسنأ تلقو غلب ناكل ىجدلاب

 ل 0 ناطق تلقوا راك ١ ناكل فويس تلقاو

 مدلا نم ربك | ءامدلاو ءامد تلقو ًابابَصنا رثك ١ ناكل

 ظ ًاباوجرحت مو ناسح تكف

 0000 (3:) انه تبان ن ناحو
 ىلع مامآلاو ( م١ ) يدمملا ةنباتلا كلذكو نيمرضخملا
 ظ ظ 2

 مث ةيومالا ةلودلا ءارعش يأ نيف ءارعشلا زيشاو

 ظ :اهعلطم يتلا ةروهشملا ةديصقلا بحاص وهو سرررلا نب كلام

 0 و

- 5 



 )1١4١( . برعلا ةراضح

 يىنببحو يدو 0 نم ا يناعد

 اسارو تنفتلاف 00 .طلا ىدب ]

 همرلا وذو ريرجو قدزرفلاو لطخالاو ةيليخالا ليلو

 ممريغو صوحالاو دامو دايزو

 مهرهشاف ةيسايملا ةلودلا ءارعش يا نودلوملا ءارعشلا اما

 نب ناورمو (ه ؟١ه)درب نراشو (ه١١1) ةمالدوا

 ةتيهأتعلا واو (هاوه) ساونلا واو (ه181) رفعج ىلا

 يرتحبلاو ( ه 55 ) لبعدو (ه 70 ماع واو ( ه 8

 (هعوذ) جاجملا ناو (ه موه ) زتعملا ناو (ه ؟مع)

 ءالعلا وناو ( ه هودي ) يتا دنا سارف واو ( ه مهو ) ىنتملاو

 ينارغطلاو (ه 0) يضرلا فيررشلاو ( ه 44+ ) ىرعملا

 (ههه)ريهز نيدلا ءاممو ( همج») ضرافلا ناو ( هود»)

 .مريغو

 ةيلهاحشلا ىف يف ءاقرالا نم ةعيفر ةجرد ىلع ةءاطخلا تناك

 يناعملا 00 طخ نوريخم ء ءابطخلا ناكو مالسالا ردصو



 ظ ةباطملا 0 ١

 ا مهراكفال ًانايبو مهضرغل اليصحت ظافلالا قرأو
 فاق لعلدت ةراشأب هذ كرخ بيطملا نا أمف مهاداع

 000000 0 لع اكوج انابحلاو نيفماسلا هابتلا رتستو

 وأ ةرخافملا لع تعيد 1 كلذ 1 افا بر> ماقم ماقملا

 اندلا | اسيل, راخأ هينا

 ير وهج ادار انلا بيطخلا يف برعلا نسحتساو

 تيبش يف رعاشلا لاق رطاخلا عب رس ظفالا حضاو توصلا

 اسمخ شيملا يف بطخم ناكو
 ًاردحتم رخصلا تيسح ًاموحاص نا

 مطتلل جوملاو ةفصاع حسرلاو

 يدا تع اسا ن نبق ةيلعاشلا ءابطخ ريشا نمو:

 دلع نم 5 هنأ لبق اهرعاشو برعلا سبيطخ نا ا

 دعب امأ همالك يف لاق نم لو هيلع بطخو )020 فرش لع

 هب برضب و أصع وا فيس ىلع هتبطخ يف اكنا نم لواو

 سق نم حصفأ لاقيف ةحاصفلا يف لثلا
 هكنع هللا يحصر ىلع مام الا مالسالا ردص ءابطخ رع

 وباع ناكم ()



 1 86 . ساس لا 7 1 6

 (14ع)ا .برعلا ةراضح ظ ظ ١

 هءادناو نقلا اذ اذه يف هقوفت ىلع لد هبطخ نم انيلا لصو امو

 ىضترملا فيرشلا اهعمج ةغالبلا 6 : باتك يف ةعومج يهو هش

 4م ةنس يقوتملا

 ضال احلا كيطتفا ةنها ئنب ىلا كلملا لقتنا الو

 يف ةساما ةراثاو حان افكلا 2 سانلا عانقاب لاتقلا ىلع ممل

 نم مرثك|و ءايطخلا نم مظع ددع ٍذئنيح رهتشاف مثرودص

 ةبطخ نمو ( ه هه ) دايز مرهشأن مو لاملاو ةمنالاو داوقلا

 مسق | ينو » أهف لاق ءارتبلاب فرعن ةرصبلا لها يف هل ةبطخ

 ريدملاب لبقملاو نعاظلاب ميقملاو ىلوملاب لولا تدذخال هلل

 يلا ميقتسا وأ هاخأ م 3 ا تح ميقسلاب مسيحصلاو

 نكد انثي 1 نكت مل انادحا مثدحأ دقو ركتانت

 هأئق 0 2 نمو هأنق رع 6 قسغ نش هب ووقع بنذ

 ان هيف ماقد يلا نع نفل اةلاف ان كيك 7 نمو

 و ينذا 2 كلذ 001 2 موق ليب و دن 00 دقو

 ا نك نمو ذباح ُِ ددرباف 00 ناك نش يدق

 « هنءاسا نع عزيلف ظ

 (ه ه5 ) لئاو نابحس برعلا ءابطخ ربشأ نمو



 ظ « طل ظ 0

 علا 3 <> ةضراعلا ةوقو ةحاصفلا يف لثملا هه برضب

 ئ فتقوت الو ةلك ديعب دوا عرس تطخ اذا ن6 : لاك

 ضم لك اذ ل مل هعوضوم نم غرف ىتح دعقب الو

 لدن ةريهش سىطخ هلو 1 فسو نب جاح احلا مهنمو

 ىلع ضقتنت هلاوقأ تناكو ةزجعم ةكلمو ةردان 00 لع

 ةنا' لبق قوقلا روحو 0 امل علخنتف قعا 0 هيأت

 امثل دلل فيم ةرما لوال ةفوكلا لخدو قارغلا يلوا

 موقلا هرقتحاف هيف لع همابما ًاعْضاو سلخ هسوق ًابكتتم

 سلجملا ص اماف هلبق نم ةالولاب ميلعفك هنوبصخ .اوداكو

 : لاقو هسأر نع ىو ماق مث ههجو نع رسح هلهأب
 يتوفرعت ةماعلا مضا ىتم ايانثلا عالطو الج نا انا

 . اسوؤرو ةلواطتم ًاقانعأو ةعاط اسأل هللاو ينا»

 / 100 1 11 ىلاكو اهبحابعل ىاو اهفاطق ناحو تمس دق

 ىحالاو م "اعلا نيب قرقر

 محو ا كاملا ه  نينكولا ما:

 ينبجو 10 هد ! ًادوع اهملصا يبدحوف اا ديع

 يب ك امرو



 1 ١ ه ١ .برعلا 1

 ةماسلا ىصع مكتبصعالو ابنا ول مكنوملال قالخالا

 0. لبالا بئارف برش مكي رضألا ةورملا عرق مكنعرقالو ؛

 (١ فلل اياقماو 00 أنا قارعلا لهااب

 0 تافار رزلا دداهو مل 1017 . ثمل نو الل قلخا أمو 0 فو

 )2 1 نم 0 رذحيلو هسفن ما

 ةريبش ةيبطخ هلو نيلدنآلا ملاذ دايز نب قراط مهنمو

 للبع نيصم يعاد لاق لابعلا ٠ رشا ىلا هسا
 : ةيق رفا ىلا دوعلا نم هلاجرل ًاطانقا هيك ارم قرحأو قراط

 كلأ ' وردتسلاوب هي ؟ءارو رحبلاو رفللا 1 سانلا اهما »

 ايدام ءاجالا نم عيضأ ةربزملا ده ُِق ركنا اوماعا

 نينماوملا ا ميتا دقو مكفويس اللا مكل ررو الو ماثللا

 ةدلاجو ناعطلا ىلا مكحايراب هنم ةّق كلملا دبع نب ديلولا

 مكنوعد ام ىلا بيحم لوا ينا اوماعاو نانسرفلاو لاطبالا

 خرا يف ةيساجلا ىطخلا ملبأ نم يهو . هرخا ىلا « هيلا

 ظ بورحلا



 م حالا ظ (1ئ50

 م2 ءاشنالا 2

 اع مهمالسا رم ُْق نر مرمأ لئاوا 1 برعلا ناك

 هوه مذ دهسلو هغالبلا تايا ىسا نم دعب ف مكحلا عاظع

 ظ بدالاو ةمكملا ف مدقلا م ىلمرو ةضراعلا '

 ابننا سا مم ةر واتا مالا برعلا لطااخ أملو

 لالجالاو ميظعتلا ىلعاملدأو تا رابملا» 1 ليعشاو لي وطتلا

 طابنتسالا يف اوننفتو ظافلالاب اوبعالتو ًارقف مالكلا اومسقف

 مهمالك اواحو ضارغالا قئاقدو يتاعملا تئارغ ىلع اوتفاهمو

 50 ءاطلو تاهيبشتلا عئادبو تاراعتسالا مئاورب

 لامكلا ىمتت هاف هانا عيردبلا راف هنلع اول

 الو رابغ مه قل 3 ءالع ا باتك مهم أشنو زاححالا دحو

 ةليلك برعم (ه'نهم) عفقمل نبا مهم رامخم يف نوراجن

 : ْ هريغو ةميتيلا ةردلا بات 5 حا أصو ةئمدو

 10 بقل (ه؟ههزل 1 اهلا نامع وبا مهمو

 م



 )1١407( برعلا ةراض>

 هيدام ةرازغو هفراعم ةعس لع لدن ةدددع تافلاوم هلو هينيع

 باتكو :تراوملا باتكو نيسبلاو ناببلا تاتفا انا

  اهريغو ءالخبلا

 ةغالبلا يلثملاهب برضو ( ه م5 ) ديمعلانا مهعمو

 نامزلا ميدو (ه عمو ) يباصلاو (هعمع) يبزراوكخاو

 تانانلا حاس (ههاد) ير ( ه مو ) يناذمهلا

 مجريغو ( ه حسب ) ريثألا نباو ةروهشملا

 ' ىلع ةيلايللا 'ةيفسلفلا. لئاسرلا ءاشنا يف برعلا نخفتو

 ليخم دقف..: يرملا ءالملا ىلال نارقإلا ةلاسر ف ىزي ام رت

 يتناد لعف م كانه د تفل ٠ رامسلا لآ دسم اجر

 نالم لعف اكو ( ةيملالا ةباورلا ) يف نايلاطيالا ىعاش
 ملا ايم ءالفلا |أ نالع «سودرفلا عايص» يف ىزيلكن الا

 يتناد نا نيح يف . ه هنس يقفون وهف نورق ةعضس كلذ

 نا دعب الف ٠١84 ةنسوحل يفوت نآلمو ه 77١ ةنس يفوت
 حضنت لل هتاركتبم ناف يتناد اميسالو هراكفأ اسبتقا دق انوكي
 تائملاب دعت لئاسو -ءالعلا ىبالو ل كرملاب هك اكتحا دهر

 اذه قاطن مسني ال نبذلا نيفئصملا رباك | نم هريغل اهلثمو .



 هين :اسلاو ةينيدلا مولعا ) ١44

 يفاور للاق يف اهوكبس تاماقم يف برع ءلا عدلا دقو ظ

 ”نافمالاو مكحلاو زاجملا فطلو تارابعلا ةحاصف نم اهونمصو ظ

 يناذمهلا .نامزلا 3 كانا *ىراقلا علم لا ام

 تاياورلا اه. رو ينكسملاو يربيرلاو مدان

 أم خيراوتلا 8 7 كر صصف 05 مث بع ةزوسنل

 نع هومر ب امو ةلملو ةلمل فلا نياتك 8 يس أمم لياقلا الخ

 لاثملإلا را كلذ ريغ ىلا ةنمدو ةليلك تاتك ِْف 5 سرفلا

 د1 ىلا وسلا هيفا

 4 ةناسللاو ةينيدلا 0 قع

 مع دب اع اللث : هد دع غلبف ماسلا دعت مولعلا م ظ

 برعلا نا كلذو هيىس وا فيررشلا نار هلا نم دلو اهمظعمو

 يرزب و ةحاصفو ةغالب نم هيأنا دا يف امو ارق ةغلب اد

 2 5 ّ رمشلا نم هنمضت اب اورحس م رعشلاب

 هين أعم مهو هنوالتا م 5

 اد وحنلا لع 1 هنءارق طبص يف او >اتحا دقو



 (١:؛ه) برعلا ةراضح . ا

 اجا مهطالتخا دعب (ترعلا نيب نحالا راشتلا م ا

 *يرب هللا نا» ةنآلا اره فار يلؤدلا دوسالا وأ عمسدقف

 مصو ىلع كلذ هلمخ هلوسر رج 5000 نيكرشملا 0

 3 مدقت 5 تاكرملا طبضو وحنلا

 مهفتو اهديأتو وحالا دعاوق طبض يف برعلا رقتفاو
 اذا اوناكف اهيلاسأو ةيله ةيلهاملا مالك ةفرعم ىلا نا

 يلهاحلا رعشلا ىلا اوداع اهمم ةظفل وأ بولسأ مهيلع سيتلا .
 دعب اولعج مث اهملع اوسأقف ةظفللا كلت تدرو ثيح اوثحبو

 مولع اهنم عرفتف نارقلل ةمدخ بدالا بتك نوفل'و كلذ

 لع قب ريشع ىلع ديزت يهو ظافلالاب قاعتن يأ ةساسل

 اهريغو ميدبلاو يناعملاو قاقتشالاو فرصلاك
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 ظ (معلص) يبنلا نع درو امره هتدملاول |

 يف برعلا ناكدقو . نارقلا يف نودم ريغ لمف وأ .لوق نم

 يف ةيمالسالا ةعبرشلا بحاص يلا نوعجر, مالسالا ردص
 يف ةباحصلا قرفت يفوت اماف فيررشلا نارقلا تايا مهفت

 لهأ 0 مهعم ثيدحلا اواقنف حوتفلا دعب ضرألا

)٠١١( 



 7 كلذ ع دل تجف 0 ربو هنيودّ مئارقلا

 ةدددع تافلؤم

0 

 .ببس ( ملص ) ينلا نم ةباحصلا فرع - ريتا رع

 ًاخسان نوكي امو ا امو اهنم مدقت. امو تاب ل

 ردص يف ةنسلالا هتلوادنو مهنع كلذ لّقنو اضيع و

 'بتكلا تنودو امولع فراعملا تراص نا ىلا مالسالا

 عجج دقو ٠ نيعب اتلاو ةءاحصلا نع ةدراولا راثالا تلقنو

 لوقا لع هيبتا نكحلو اوعوأو كلذ يف نومدقتملا

 ةعالا لغج صيخقلاو قيقحتلا ىلا سانلا عجر اماف دودرملاو

 0 ةحصلا ىلا برقا وه ام نو رحّسو ريسافتلا نوصخاب
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 0 نوريثك مهنم رشا دقو

2 
 ظ . لام كة مرش ماكحأ قيبطت ملعوه كت دقلا رع

 هذه جرشتسا دقو اهمارحو اهلالح نيب زيتا رشبلا

 ظ نيعباتلا ن ملأ 0 ةاجصل .مالسالا ردص 00



 ل
 جيا 2.

 0( 101/1 ار اطح
 قيبطتلا يف رظنلا ةوق ىلع امئاف هقفلا لع ناك الو. - .

 ذا ليوأتلاو ريسفتلا يف فالتخا كلذ نع مجن جاتنتسالاو

 ماسقلا مهفالتخا نم ناكف هيف صاخ يأر سانلا نم لكل 3 ٠

 ابعضاوو سايقلاو لقعلا اهبعجرف ةّقبرط نيتقب رط ىلا هقفلا

0 7 

17 

 31 0 1 ا
 نع ]لدم ف 411

 5 |طأب75--/> ١

 9 كح 2-00

 : ١ نسوي

 كلام اهعضاوو ثيدحلا اهعجرم ةقيرطو ةفينح ونا مامالا

 مالسالا بهاذم تعرفت نيت رطلا نيتاه نمو سنأ نبا
 يكلاملا بهذملاو قنحلا ىهذملا يهو هقفلا يف ةعبرالا

 ا يلبتملا بهذملاو ييفاشلا بهذملاو
 انتك اونلاف ةنبرألا ةعالا تلتف م ةفلاط ع غو

 جارخلا ةناتك هريشأف ايم يقاثلا | بطعم هذا

 ريبكلا عماجلا باتكو تادايزلا باتكو طوسملا تاكا

 . اهريغو ريبكلا ريسلا باتكو راث الا باتكو
 ند امهيفام ىلع هقفلاو ثيدحلا اماع حضن دقو ظ

 ءاضملا لبق ةلداعلا 3 رشلاو ةكيساولا ماكحالا طايئتسا

 مالا خيرات ف هلثم ىرن الام كلذو ةرحهلل يناثلا نرقلا

 اهماكحأ ظيضت لل اثم ةنيانويلا ةشررشلا ناف ىرخالا |

 ةلودلا سيسأت دعب يأ سناينيتسوب دبع ينآلا اهنيناوتو .



 ةياسللاو ةيندلا مولع 3 6١ه 3

 ” نورف ةرشع نم رثك" أب ةينافقملا
 نيني ظ

 وهو ضئارفلا لع هسقفلا عورف نمو - لالا لع

 فيل انهيف برعالو ةكرتلا سقت : هش رطو ةنارولا ضورف ةفرعم

 باسملاو هقفلا يف عابلا لوطب محل دهشت ةريثك

55 

 ردص يف عرشلا ماكحأ برعلا قلت - 50
 الو ثح الب مهمولق أاهلع اودمقعو ماظعاو بيمن مالسالا

 ظ اول او كلذ يف موفلاخ ممدعب ةعامج ناريغ داقتتا

 ماو عدبلا ترثكف اهنيع نيدلا دئاقع يف ىتح مهلداحم

 نارقلا ىل مدي دم نواهال اوناكو ةلزتعملا ترهظو فالخلاا

 ةيزدقلاو ةيئافصلاو ثحبلا طاسل ىلع هتابا ضرعو ةهسفن

 ةيصعم ناعالا عم رضن الر الاقل مهو ةثجرملاو ةيربملاو

 ندمت |وثاكو جراوخلاو « ةعاط 0 عم عفنت ال 35

 نب هللا دبع باءصا 3 ةيئيسلاو وراك ةءاحصلا

 نذلا للا بلاط يأ ن يلع ةيهولأب ل أوقت يذلا ا

 هسفنل 0 وعدل لل (ماص ١ ادم نا اومعزب



 (١ه) برا ةراضح

 مهر يغو ةينطابلاو
 ن لع نسملا وبا ءاج نا ىلا كلذك لالا جلطو ©” 0

 هقفاوو ءارالا هذه نيب ةيوستلاب مهاف يرعشالا ليعامسا ٠
 ءالكلا رع يف ةمج تافلؤم اوعضوف ءاماعلا نم ةعامج

 يف ثحب لوألا نا هقفلا ملعو مالكلا لع نبب قرفلاو

 كلذ هبشا امو دعولاو يجولاو تافصلاو ديحوتلاك لوصالا
 ةالصلاو موصلاك عورفلا يف ثحب يناثلا ناوناعيالا دعاوق نم

 كلذ لك اش امو قالطلاو ةاكذلاو

 (ه٠6١ ) هفينحوبأ مامالا مالكسلاو هقفلا ءاماع مظعأو
 مامالاو (ه ١8١ ) أطع نب لصاوو ( ه ”١ ) كلام مامالاو

 (ه34) لبنح نادم مايا( )١4> ىفاثل
 ركب وأو (ه5م5) 0 نسل ونأو (ه؟هد) 8

 ملع عضصاو وهو ( ه مح. ). يرعشالاو ( ه ١5 ) يرهاظلا

 (ه ه.ه) يلازنلاو (ه 4.4 ) يتالقابلا يتانلاو مالكلا

 مهريغو مالسالا ةححب بقللا

 باتكو عمللاباتك [مْم ًاقنصم هد يرعشالا أمنأو

 لوصأ ىلع نييبتلا باتكو ناهربلا حاضيا باتكو زجوملا ٠



 ش 2 قفا ش ش 1 30 ١6

 تك 5 ةنايالا ب ': هلا حرمشلا باتكو ن3

75 2 
 00000 دل للا ةيسل فوبقتلا لبق - فوصتلا

 ' ليقو بايثلا رخاف سبل يف سانلل ةفلاخم نوفوصتملا هسبلب
 نم ربطو كلا ءافصل كلذو وفضلا وأ ءافضلا نم هنا

 (000000070 5 قوستلا ءاملع نم ررظو داسفلا ناردأ "

 نع رش شل دقو يتارعشلا بادولا دبع مهنم ةديفم

 : ظ اباتك
 3 0 د ندلل ءامع نروظ دقق ةلمعا لعو

 000 رفول مهركذ انعسب ال ةيمالق )تاو الا ىف. امظع ًاريثأت

 مهفيتاصت ة 0 و مهددع

 مد6# ةفسلفلا جو

 مالسالا لاحو ةيلهاملا لاح برعلادنع نالاح ةفسلفلل

 ميظع بناج ىلع تناك ةيلهاملا نا ىلع ورمل مججأ دقو

 ء  هفراعم دمتسا « 1 سروغاتف نآو يلعلاو ةفسلفلا نم
 ىن رز نال نسل والاب لل 5 1

210077 
020000 



 (60ه)
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 تلادرةطا و لاجمل ا سا

 هنن تيونز أ حنو 5

 هيل نتا تن 2و :تفضلنفس ل صضن

 8 نم 0

 ةيلهاملا رصع رخا يف ترصتقا ترعلا ةفسلف نا ىلع

 قالا سردو ةبرحتلا اخر بم ةسدأ ميلاعت ضعب ىلع

 مالسالا دعب مهنغل ىلا ةيانويلا ةفسافلا تلقت اماف سانلا

 ةديدج ةفسلفداجاو اهصيحمو اهسردولا مع راكفا تفرصنا

 ةعيبطلا ءارو امب ةفلفلا يف ,ملاغتشا رثك | ناكو . مهم ةصاخ

 ب رعلا ىلا فبهذملا اذه لق نقل وطسرا بهذم لع

 دبع يدر يذل ةنئمدو ةليلك برعم عفقملا ل هللا دبع

 . ةفيلخلا مع ىلع نب ىسيعل ا رك روصنملا رفعج ينأ

 فوسايف فقلملا ةميكلا بو عل ةفسافلاب رم رهمشا نم 1 و :

 قطنملا يف فيلا ةدع هلو: قب )ا نرقلا لاجر نق دمرألا

 بطلا ىضاعتي ناكو وطسرا د ع مرا ةفسلفلاو

 ةئيلاو قيسوملاو باسحلاو ةسدنلا يف تافنصم هلو 2

 يوحتلا ىو بيبطلا نينح ةفسلفلاب لغتشا كلذكحو

 اقول ن أطسقو ةرق نب 6ك يدابعلا نينح نب قحساو

 رتك !ناكو .ةنانوبلاد صفا ١ (ميتك ايش 31



 00 - ةفيفلا (6١ه٠)

 مهبح رخ نم ناكف ةيايرسلا نع ةفسلفلا يف هون رعأم

 لبس وبأو يروباسيتلا مات وباو دوعسم نب دمخو يدنكلا
 ةفسلفلاو قطنماب او رشا ةعاج مثدعب غبنم . مثريغو يخلبلا

قلا رولا َن دعاس هر د مهفسالف
تاقبط باتك يف يطر

 1 

 . ةدع ينارافللو . نيماسملا فوسايف ينارافلا : لاقف ءاخاملا

 مجرت دقو ةيلدملا ةسايسلاو قيسوملاو ديلا ف لا
 ابروا يف تافنصم ضعب هل عبطو وطسرال هريثت نارا

 "010 د ةندلا ةساردلا قهاتك اهربخاو
 انسان ندملا لع وأ سل خيبشلا هدعب ءاحو»

 ناكو عب رلا نرقلا رخاو | يف دلو روهشملا فوسايفلا بيبطلا

 انيس نبا غلب أمل » : نودلخ نءا لاق ءاكذو يلع م ع ةردأا
 ا

  بدالاو نارقلا ملع نم ا لوو 111 نترك نم لادس ٍسَع

 ربحلاو ةسدنهملاو باسحلاو نيدلا وبما نم ءاعأ ظفحو ظ

 يجوغاسلا باتك يلئانلا هللا دبع ميكسملا ىلع ارق مث ةلباقتلاو
 اناا هقافو قطنملا اع هيلع ركحأو نوسفملاو سديلقاو

 000 اان الاهنا هنبفوازومر اهم هل حضموأ ىح ةريثكأ



 .( 189( برعلا ةراض>

 ةيملالاو ةيعيبطلا .مولعلاا ليعختب لغتتشا ١ ا يلئانا
 عارخلاو لئاوأل قاف ىتح بطلا لع يف بغر مث اهريغو

 ل دا هاكسؤ هدم لقأ يف

 انيس نبا سيئرلا خيشلا

 ءافشلا باتكو ادام رشع ةعب رأ يف وهو لقلا'يف نوناقلا

 اجنلا باتكو ةيفسلفلا مولعلا هيف عج لع ردع هناك :

 ةيشرعلا ةمكملا باتكو ءافشلا رمدتخم وهو تارإح ةثالثيف



0 0 

 و 0 راو 0 3 للا يد باكو تاما

 - لوط امم كلذ ريغو قيسوملا ة ةعانص ىلا لخدملا باتكو

 د0 لا تاقلا ىلا همك رك ١ ثلقتو : هدادعت

 1 ش 0-0 "٠و لع ديزاام ةيفسلفلاو ةيسطلا أيروا سرادم اهملع

 .نبا ةيفسلفلا مولعلاب رهتشا نمش سلدنالا دالب يفامأ

 يف دلو ةبطرق لهأ ن ريس دجأ ن لع دمج وأ مزح

 اهنتنهضمسنسلا ني 22 , 7 2_2 تلهب نكن دديتس ىلا اا د اين

 5 ضصانخا فينففو 5 2م 0505001

5 

 ْ ةديدع 0 هلو عبارلا نرقلا داوأ

 كف زا علا ىع ندم ركب وبأ ةجابنبا مهنمو

 ثم نإ شداتسل نرفلا لاجو نم غئاصلا نباب فورعملا .

 0 دم ناكو نر الان رملا ةقسالف ربك

 تاضايرلا ف فذص دقو . قيسوملاو بطلاو تايضايرلاو

 ف 5 ع هلو وطسرا 3 ماج حرشو قطنملاو

 0000 يا فلا السر اهم ةيفسلق ضارغأ

 لكزس يعو عادولا انا ةلاسروو .راشتالاب لفعلا

 سفننلا دولخو لقاملا ناسنال 1 رشا رفيف دحام
 كافي رجلا و

 يبديقلا كالا د دبع نب دس 7 .<أ ليا نبا مهم

 الا



 هذ. كحيل
 ا
 ابل

 / ل 1

 | + لا
 ا

 40ه 6-1-2 ا ةراضح د 2 0

 جردتب لاق نم لوأ اور 0 1 وهو "5 1
 ةئيملاو ةفسلفلا ف ةدددع تافنصم هلو ناويحلا نع ناسنالا

 يىكلاملا دشر ن دحلان دم ديلولا وأ يضاقلا مومو

 هل تناكو اهمفسالفو سلدنالا ءاماع رهشأ نم وهو يطرقلا ظ

 كرو نب رفغج ينأ نع هذخأ بطلا يف ةرئاط ةرهش

 ىصقتساو اهبف هرأ نسف ةئكمحلا ىلا عزت مث يليئارسسالا ٠

 فيئاصتلو . اهلين نجرب ةباغ دعب أىلاوطسرا بهذم حرش
 سيفن فلؤم هلو ةيفسلفلا ضاىغالا ىف اهرثك | ةريثك

 ىلع حرشو ضارمالا ةملاعم يف تايلكلا هامم بطلا يف

 ضعبل ضصيخلتو نوناقلا لع رخآو انيس نربا ةزوجرا
 سونيلاج تافلؤم

 ةنسرملا ةقللا فةتاتلؤأ لصأا ٠١ رد ًالاوطر
 وطسرا لاوقأ حرش كلذ نم ةينيتاللا ىلا مجرتم اهرثك أو

 ةيقدنبلا يف تعبط ادلع رشع دحا يف يلازغلا ىلع درلا عم

 ةيناربعلا ةغللا ىلا هيافلؤم نم ريثك لو ةيرحه هدم ةنس

 لئاسر بتلك دقو ايروأ سرادم لك يف نيردت هيك كا ظ

 هجو ىلع عفسلا فشك نم لوأ وهو كافلا يف ةريثك



 ظ هناف يوسرفلا 0 جئرفالا نمدنع 0 نمو لييصا

1 - 

 عبط دقو هنافل ومو ةيريس هضررق دشو نءا 0 ا ىلا

 هويه ةنس دشر نبا يفوتو . داليمال ١6١ ةنس باتكلا اذه

 . سلدنالا يف برعلا ةفسالف رخا وهو ةبرحه

 عيمج قاف دشر نبا نا نوبل فاتسغ ريك كلا لاق دقو

 لازت ال ةديدع ةيفسلف 'ئدابع صهاجو نيءدقتملا ةفسالفلا

 اذه ةفيلقل ماس

 ةيلزأ ماعلا ةدام 0 5 هفسلفلا يف دشر نبا سهذمو

 -- تراثا ٠٠ اكلت ةداملا كلتىف ةيرارطضا .ةكرح قلفلا ناو
 ير 0 ل دارين نال اهل ضع نم اهضغب نو

 ١ . تاقرلخلا كلذكف ةيلزأ ةداملا نا

 عم توك م نا مهذملا اذه نم دخؤيو اولاق

 ::امل الا هلع ال ينلا ةلصالا ان عام ىلإ عجرتو داسحالا

 لوالا لقعلا ىلا "5 لا يف ةدحاوف ( لولا ا

 لعفنملا لقعلا ن هع هل 0 يللا لعافلا لقعلا هيمسن يذلا

 ظ : أ لضتم رح يلزالا لقعلا اذهو ثداحلا

 نينبل ةياعد مهعاعت تناك نيذلا برعلا ةفسالف نمو



 (ا5١) برعلا ةراضح

 دما ءالعلا ونا ففوسايفلا ضاشلا ةءرصملا ةيلسلفلا "دال |

 نبذلا نييرظنلا ةفسالفلا نم يرعملا ىخونتلا هللا دبع نبا

 ةصاخ لقعلا ىلع نودمتعب

0 / 0 

/ / ', 
1710 

١ 7 1/1 

0/١ 00 1/10 
ٍ || | 

|| ' 
 يرعملا ءاللعلا وأ

 نا اهمهأف برعلا ةفشلف اهيلع تماق يتلا 'ىدابملا امأ
 اهقلخو 0 بيدهم 5 دوجولا كاردا يه ةداعسلا

 ا
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 ىضتقع 0 هبأتتجاو .دومحملا ىلا 3 ةليذرلاو ةل مضفلا

  ءاقشلا ومحل كلذ لبحلا ناو ةداعسلا ّ هنرطفو هلقع

 كك ردنا ف ميحملاو ميعنلا ىف 0 مهدنع اذهو يدمرسلا

 ينرآل هلع ناهربلا نكم ال لا الا نا لاارشد

 ظ ةماذ نكت نادم نم ناهربلا تامدقم

 يدنكلا قحسا نب بوقعب. مه برعلا ةفسالف رهشأو
 نءاو ( ه495) انيس نءاو ( ه سعو ) يبارافلاو (ه5٠)

 ةفسالاف - تاو ) ل هةموو ( دشر نس و هه كاملا ليفطلا

 ةيلاع هلزنم مهدنع هلو «سيو رّفا» مترفالا هيمسيو برعلا

 مهغل ىلا هنافل وم مطعت اول دقو

 م قطنلا 1-7

 . دودحلا يف دلتا نم حميحصلا هب "فرعي لع قطدلا

 هفرع ام ىلع تادصتلل ةديفملا ججحلاو تايهاملل ةفورعمل
 9 2 : م يآ

 ةديدع ا ابرا ه لا 8-0 نودلخ ل

 ا 3 تهل 00 1 0 0 يتلا

 اقدم اص بسس + اما نر يي يل ا تي ذا دع ا ا 20غ)ظ”شص ص ص ض «  ١١ر00 00| ند ن [][ 77-1 0 7 فما رينضتف

 52011 2” .١ هين 1 51 1 ايدج . نإ 4 نو

 2” 00 اابا7أأذ|]1| ]ذ]ذ]|آ]ذ1ذ|]ذ1 1 1ز|]1 1 1 10 1 ز10 01 0 ز| | | ]| | ]| ]2 7
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 ا لا 0 ا
 ع .برعلا ةراض> - 97-7

 اهرب 5 سايقلا 0 هروصو سايقلا ّ 3

 نوكت نا بجن فيكو نييعتال جتنملا سايفلا يف رظنلا وهو
 لدجلا يف سماخلاو ناهربلا باتك ىمسو ةينيش هتامدقم

 وهو ةطسفسلا يف سداسلاو مصملا ماخلا ديفا سايقلاوهو ٠

 هبحاص رظاثملا ه طلاغيو قحلا فالخ دنش يذلا سايقلا

 روهمجلا بيغرت ديفملا سايقلاوهو ةباطمخلا باتك عباسلاو
 هيبشتلاو ليثقلا ديفب يذلا سايقلاوهو رعشلا باتك نماثلاو

 لمعتسي نا يجي امو هنع ةرفنلا وأ *يشلا ىلع لابقالل ةصاخ

 تايلكلا 0 كلذ ىلا .| م ةيليبختلا اباضقلا نم

 هده ترعلا نم نيفلؤلا مظعأو .روصتلل ةديفلل شا

 تانك ايف نبالو دشر ناو انيس ناو ينارافلا مولعلا

 ٠ :روبشموهو ءافشلا

 قطنملا ىلا اورظنو عورفلا هذه لك نعبرعلا لدع م
 نبدلا رفخ مامالا كلذ لعف نم لوأو هسأرب مق لعك

 ترجهو مهبتك تدمتعاف هدعب :نم وح احنوفو بيطقتا“ 7

 نيمدقتملا 0 0



 2 راتلا 5

 0 مد خراتلا اج >

 عضو ام آلا "ا ءاتلا برملا تافلؤم نم انيلا لص مل.

 اهرابخأ طبضب نعت مل ةيدابلا برع نال مالسالا دعب اهنم

 نيذلا نورضحتملا برعلا هنودام نالو ةيلهاجلا يف اهنيودتو

 ن0 او طئااوتتلاملك ةميظعلاكلاملا اوأشلا
 ظ + كاملا تحب ةيطعم ل3

 ا 0 2 ءاجلاو ةيرعلا ةددحولا تست املق

 رابخالا طبض ىلا راظنالا تهجا مو رلاو سرفلا يتكلم

 ىرخالا مثالا ةاهابمو رك ذلا دا اح مئاقولا نيودتو

 رابخأ نع نوثحببو ممامز ثداوح نونودب ءاماعلا لمخ

 006 ميد
 :رم ميدقلا مهحي ران نافد برعلا جر ختسا دقو

 سأل 0100 سيئاتو ةلهاملا رش لوا نيميظع نيردصم

 ل 3 و هؤلودي بباوصلا نم ابرق هوارام امهم اوعيجل

 كلذك لظيسو ًاضماغ لازال ةيلهاحلا ئ رات ناىلع . ةديدع

 00 00 اتق ةدبدجلا ىرتلا ةضين هزت نا ىلا



 ١ ا 01 أو

 ها ب و 4

 . كش 5

 44 ك8 1 1 .ابردلا ةراضح

0 
 اه. “ب ل نمل
 - "ف 1

 - ٠ 34 ان

 كوكو در الا لامو كح مدادتبأ لأ نع كح
 ةمد اهتملا روصعلا كال ثداوح نع 8 ةحازال قل قلو

 0-2 - راع ماعال هيح أمتعبو

 جيرفالا ىهح أو برعلا يخروم نعم نوريثك غبن دقو

 دار لع ابيرمت ميلك اورتمتلا مما / اخيراوم ا .٠ و ممم

 نم ةهريغص 2 اف مه يار لك نع ةدر# ثداوحلا

 مهاف هوحن احن نمو نودلخ نبا الا نيبرصعلا نيخرؤوما

 حيحصلا سايقلاب مل ىلا تاببسملا اودرو ثداوملا

 ىلع نارقلاب اولدتساو ضعب ىلع اهضعب تابباشتملا اولمحو

 بابسالا ضماوغو رومالا ايافخ

 خيراتلا يف بتك نم مهنف ماسقأ برعلا نوخرؤملاو

 نم مهممو ةلود وأ ةكلم خيرات يف تنيك ,نم مهسمو ماعلا ظ

 مالعالا ريهاشم مج لع رهتقا

 نم 'ئدتس هخم راو ثلاثلا نرقلا لها نم يربطلا رفعج وبا

 حصا نم محم باتكو هو ره اخ .٠ + ةنس ىىلا ةقيلخلا ءدب ا

)١١١ 



 ه<يخطت

 (ددك)

 0 د 2 تدعو دق ةيلسالا 0 كا أمد ل خرا 4 :

ر هي 2 عبطف أهنم 5-3 ' أح
 : ظ ةخدسن هلو : اراب هش ن

 خيران هلو ب ناب فورعملا ينوقنيلا ها نمو

 دمتعم ا ةفالخ ىلا يتلا ماع

 ني ملا ءا برعلا نيخرؤملا ريهاشم نمو

 ل ىناع دقف رأ انديألا يح نم ناكو همه +: يدوعسملا ْ

 ”قاطقكنلا اذه قةلاحرلا ريهاشمت الجر نع لقال ةليوط:

 ناليس ةريزجو تبتلاو دنحلاو رزكلاو سراف دالب يف

 هيروسو نيطسافو برعلا ةرب زج هبشو الكم دم ةراارخو

 . ةروهشم كلاتدلو نيوزق رحب ”ىطاوشو رصمو مورلا دالبو

 لا م يذلا ب تاتكلا وهو باطيلا وسع بأ تكا مها

 > . مايالا امتوط ةديدع 757 عايضلا دب هيلا

 يف يناغالا باتك هلو (ه مدح ) ج رفلا وبا مهنمو

 ىلع ران نم رهشا وهو اًءزج نب رشعو دحاو

 اهرهشا ةددع تافلؤم هلو (ه .٠» ) ريثالا ناو

 |0007 35 شار وهو ءاحملا ةترمم يف ةبانلا دسنا



 نم ماعلا رابخا َنمْظَسو دو زعراتل يف ل
 مه 1 نت ىلأ

20 
 يف ريهش فلؤم 7 0 ناكلخ ا 3 ب 25

 لها نم وهو نيخرؤملا 20 00 ل مهو 0 3

 ريملاو دتبملا باتكب موسوملا روهشملا#راتلادلو نماثلا ن : 0

 ةمدقع 66-2 اتكوهو رب ربلاو مجعلاو برعل مايأ يب يف ا *ٍ

 نشك اه لجأ نم يهو ةحفص ةئم سحخ ىلع ديزت ةليوط 5

 0 نأ رمعلا ةعيبط نع اهيف ملكت خع مرات ةفتلال 0 ١

 5 0 بسكللاو رفح ا ودبلا 0 هيف

 ايطاطلاو 5 نأ عفر ىلا ةيعادلا 0بايسنالاو : ١

94 

 متريغو يربعلا نباو ءادفلا واو يزيرقملا ميسو 35 7

 مد ةيفارغملا جم 0

 ىلإ مسقتو ضرالا فصو يف ثحب ع ةيفارغجلا : 0 ٠

 ةيعيبطلا ةيفارغأاو ةيِصأي را ةيفارغملا يهو 6 هم



 5 ةفارتبلا 1 ا د

 كتلك ا 40

 ظ ضرالا رف يف ثحن ل ا رلا ةيفار د

 ْ امام لع آل دو لييعتو انكرخو أاهمححو ْ؛

 ةئيملا لع 0 عرفلا اذه تائرضوم 5 ا

 م01 || ةلاع ىف تحب ةسيطلا“ ةيفارتملاو

 ءاوملا ةيهام نيسو يسمشلا ماظنلاب امالصو اهفاصواو

 ال030 ١ تكرك ىركلا تاكرخاو ييركلا
 31! 11 راحلاو تاراقلا لاكشا اهئاحا نمو ةئاوحلاو

 بيكرو ىراحصلا ىهاوظو ابعاشراو لابحلا لسالسو

 ضراالا دراومو هيجولرويتملا صاظملا عيمج 2 يجولويملا ضرالا

 ا كر اشامو داو ناوح نم ةسئيطلا

 انقل ايطار مثالا يف تح هكا ةقارتساو

 ١ ةةيعامجالا ةهجولا نم يرشبلا سذجلا يفو ةيسايسلا

 م 0 اوقافو 0 هذه لكي برعلا فلا دقو

 دس (ظوخ ةفار حلا لعيف اوراسو

 مهل تناكو رافسالاب ًاعولو سانلا دشا برعلا ناكو

 اهدوجو نومروألا 3 0 ل يتلا دالبلا يف ةعساو ةراج

 : ةنخأا ف رءمؤ © نيصلاو 2 همه ؛ رفا ماسقا 0
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 مه ةرواجلا كلم ندعو 5 رز قرطو ا لاوح

 يف امولقانتي اوك ةميظعلا تامواعملا هذه ل ل

 مالسالا ءاج املف لعن ام ىلع بيب الو نيودت الب 0 '

 ىلا ةحاملا 6 يشل مدقلا م اعلا ث كلام محم ٠ ترعلا , حاتجاو 7

 1 25 مهل تناك يتلا داليلاو أهوحتف يلا داليلا ةيفارغح ة هفرعم 3 ا

 اودازو سيئرتلا دب اهنف ازئاس أو نانويا كشك ال 5

 احنواو راقسالا !ناعو تامولملل ورمل ناك مناهل

 0 مهماحا هحبلل هنا اوفاَض 1 سوميلطب تاتك ارحضصو ا 01

 « ةيفارغج » يتانويلا هلصا ىلع معلا اذه مج مساءا 1
 00 يت هي 0 0 انبلا | لصوا 1 دق ِ

 يروا يف رشن باتك لوا نابلس باتك ناكو ةرجبلل ثلاثلا ١

 ١1١ ةنس ةيوسنرفلا ىلا مجرت دقو نيصلا نع. 07

 نسا لع نيحلا وا برت ضان نم عبل
 مافدرمل ةليوط ةلحر ىلاع دف 0 يدوعسملا ٠

 لقوح نبا مث انرصع ِى قاف آلا  يباوج مظعأ تالحر 5 :

00 



 0 هيلقصو سلدنالاو 0 دالبو ل رصمو

 كلاملاو كلاسملا » هام  لوطم باتك يف هذه هتلحر

 3 طلال موسرلا 2 كب « كلابملاو زوافملاو

 باتك هلو (ه-+) يوملا توقايو (ه ٠+4 ) يتوريبلا .

 نادلبلا مجم

 7-5 هلعولعب نبا برعلا نم تالحرلا باعصأ رهشأو
 ةنيدم لخدو دنحلاو نعلاو ماشلاو رصمو قارعلاو زاجملا راز

 ا يف عقوف ةينمصلا راطقالا يفحاسو دالبلا ةرضاح ىهلد

 لغوتو رثتلا دالب لخدف داعو لي وط ءانع دعب هنم صلت مث

 اراخو سلدنالا يف فاطو وكتبت ىلا هم رفا طساوا يف

 ةناتسالاب ىصو نيكب ىلا لصوو ناليسو ناسارخو افاجو

 ا 10017 لعأ ثيح ساق ةندم يف رايستلا ةاصع قلاو
 قلع امو راصمالا نم دهاشام فصو  يبلكلا يزج نب دمح

 - ليوط رفس يف كلذ عج دقو رابخالا رداون نم هترك اذ

 : | تاكو رايمالا تاغ ف راطنلا ةفيمت يب

 ةسروالا تاغللا مظعم ىلا لقنو

 2ظ01ااأتأذأأ1ذأذأ1|1|]| 1 1ز|ز]1 101 1 101001025ذ2ذ0ذةذزذزةذزذزذزذزةزذزةذزةزذةزةزةزذزةزةزذزةي ية
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 ل بولا نم ةعاجج 2 وط نمز 00-5 لب - #

 اتم | يسال فما 2 كنتالتالا ىف ا و 1

 مثدعب مر ما سروال 3

 ةيكلفلاب رعلا فراعم ةعس ممةميظعلاتالحرلا هذهف 22
5-_ 

 طالغ أ سيحصت نم ممنكمو ادع اط أطوش ةيفارغحلا ا

 أهمف ندم مق اوم ةفرعمو ًاقيقد ًاسايق دالبلا نصا سوميلطب

 00 كي برملا :ةينع فاول ءاماع مظعأو

 هرافظا ةموعن ذنم رافسالاب ملوأ دقف ( ه هامه ) يسردالا

 هب عمسو قافالا يف هرك ذ عاذف اهنع ممسأم 2 -- ايناطي ربو اسنرفو شك |سصو رمدمو 0 دالب بالا

 نودي نا ةيلع حرتقاو هيلا هاعدف ةيلقص كلم يناثلا راجور

 ف قاتشلا ةهزن » هأمس بات 07 لعفف ةيفارغحلا هفراعم 20

 لع 05 7-0-2 ناتك هو «نانأالا قالا 1

 هقالبتا هنود امن ةضاخنا: هنامولمت لآ فاضا دقو هيفا رتل“ 0
 تاخللا مطعم ىلا هباتتك مجرتف مهتافلوم يف بنل قا رت 3
 0 ا

0 
 مهن م
2 1 0 

0 



 5 ظ اخ درا 1 ا يذلا. ا

 0 ةلقصو نيل لاو ريربلا دالبو برغم او رصمو

 كلاملاو كلاسملا 2 هأيك .لوطم باتك يف هذه هتلحر

 3 طئارلخاو موسرلا ن ٠م رثك 4 :رو » كلأ رملاو زوافملاو

 ٠ يتوريبلا )  44٠باتك هلو (هدجد) يوما توتقايو(ه .

 ةقادالا سم

 0 ل ١ ترعلا نم ثالحرلا تاحضأ ربشأو
 ةنددم لخدو دنحلاو نملاو ماشلاو رصمو قارعلاو زاجملا راز

 رسالا ف عقوف ةينيصلا راطقالا ٍفحاسو دالبلا ةرضاح يهد

 كغوتو رتتلا دالب لخدف داعو لبروط ءانع دعب هنم صلمت مث

 اراخنو ريادي الا ٍُق فاطر وكشف ىلا هش رفا طساوا يف

 ةناتسالاب سمو نيكي ىلا لضوو نديايسو ناسارخو افاجو

 فاكلا لع ىلمأ كيج نسا ةنيدم ُْ رايستلا اصع قلأو ٍْ

 قلع امو راصمالا نم دهاشام فصو. يبلكلا يزج نب دمت

 ل ره يف كلذ مجج دقو رابخالا رداون نم هتركاذن

 6-2 روبل تناحو راصمالا ترا ع ف راظنلا ة 1 0 ىح

 ةمروالا تاغللا 0 321 لّشو
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0 1 9 
 بلك | 0 سا يحاول

 دال يوب نم مم جرخ 9 قوداطلم 1 ةمالبل : 0 :١

 ضر نع نوثحب ار رحبلا ا نورورغلا مل 7

 دعاس راك مدعاسي مل ظحلا خنكبلو كيتنالتالا ىف 0 2

 ا سبيلك سزوتتس 5 2

 ةيكلفلا' ٍبرعلا فراعم ة كعس م عل دديف :

 الغ بحت 7 نم متنكمو أ م (طوش 2

 أهمف نرد اوم 1 ه4ق رعضو 5 0 داليلا سايقو سوميلطب

 30 فلا وه برعلا كنع ةيفا رغجلا ءاماع مظعأو

 هرافظا ةموعت ذنم رافسالاب ملوأ دقف ( ه هامه ) يس ردالا

 ايناطي.ربو اسنرفو شك !صو رمدمو نانويلاو مورلا دالب باخ 8
 هب عمسو قافالا يف هرك ذ عاذف اهنع ممسام هنيعب ىريل

 نودن نا ةيلع حرتقاو هيلا هاعدف ةيلقص كلم يتاثلا راجور 2

 6 قاتشلا ةهزن » هأمس با 5 لعفف ةقارتسلا هفراعم :

 فار امال بسعومسم ناتك ردو » قاف الإ 202

 هفالسا هنود أم هوا! هنانم ولك ىلا فاما دقو ةيفارتخلالا ظ

 تاغللا محي ىلا دان مرا مان امل وم َّق برقا ويفارتج ٠ ع



 : : لورق بالا هادم مهساردم 8 مترفالا هسودو ةسروالا

 راجور كامال عنطصا 0 ردالا نادرت ردح انو

2 
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 ير 13 0
 0 0 0 ا

: 

 ب حلا اني 2 5 رص 2

 اح رخو ة مادو رع 203 02-2 0
 1 , 3 01 1 4 -ةلارسأ

 هللا ثا خس
 : 9ر راتب

 5 !| 2 ١ 5 م شه 2 5 | . ١

 ىلا ةف ولسا ايفاو عا أاهحرشو أققد مرةفورعملا اهروحنو

 ٠ ةيضرالا ةركحلا 2 نزاوتال ل اكريم ةراق دودو تبوجو

 ردع تيجي نيدو
 5 ١ 1 ِك

1 
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 هجراخمو لينلا اهيف مر ييرمال طرأ ُّط 7 د 3

 اهانلقنف ةريخالا نورقلايف الا جنرفالا هفرعب م امكلذ ريغو

 ترعلا فراعم ةعس ىلع لدت اهنال باتكلا اذه يف

 رلعلا اذه يف مه.رصاعم عينج ىلع مهقوفتو ةيفارغجلا

 م52 كالفلا 0: 1-7

 داقتعال صالا ءدب يف ميجنتلاب انو رقم كالفلا مع ن ناك

 برعلا سرادم ترهظ الف دحاو لصال ناعرف اممأب ءايلعلا '

 . مامالا ىلا ةعساو ةوطخ كالفلا ملعب تطخو لالا تريغ 21

 سرادمو ةرهاقلاةسردمو دادغب ةسردمس رادملا كان .ظعاو 57

 تي نيبال ور قا .داسةسردقا انتاج

 5 نونألل دصر دقو نومألاو شرا درع يف دحلا ةورذ ٠

 ينا نب يحب هالوت دادنب يف امسدحا نيدصر جوربلا ةرئاذ

 ةرتاد ليم اودجوف ديعس نب سابعو ىلع نب دنسو روصنم 3

 هاورام ىلع مب باسو سنوب هاورام ىلع مه”بعب جوربلا ١

 دنسو كلملا دبع نب دلاخ هالوت قشمد يف ينأثلاو يناغرفلا

 ينالزطسالاب بقلملا ىسع نب لغو ب بيطلا واو ع 0



 7 4 000 هتيم <13 1 8 2 7 هيلا :

 2 ظ 0 2 5 5

 0 ١

 ل 2

 0 0 د 2 ع 8 ماق ل رصغ قو

 جو جل ةرتاد ليم اودصرذ كلفلا ءاماع ريهاشم نم اوناكو

 اد[دنا ريح نع ديص رض مذ ناكو لادتعالا يتطش م

 يوتنلا باقنملا فس مشلا دك نأ كانه زم رابممل رهظف

 5 اهديك ةيلاتلا ةنسلا ف اودصرو همس ىلع ناك مه 0 :

 كلذ قب * اوج رختساف ١6 ىلع ناكف ينيصلا ٠ باقتملا يف

 ةرئاد ليم دا منو سبع رهط دص رع دنع دادغب ضرع دا

 ظ مم ةئسو 77ةملس يف دسالا تلق اردضر 3 م جوربلا '

 - ةرتفلا هذه يف هلا مح نشف نلادتعالا ةردام قيقحتل

 - يهو ةنسلا يف معه اجت .؟ نوكتف ١ 8 ةردايملا تمدقت

 000 ل هنأت فصنو نإ تالك ةقينملا نمرتكا

 ةكرح جرختتساف ينارخلا ةرق نب تباث ءالؤه دعب ءاجو

 دا 5 ذو مه» ةيميتلا ةنلا لوظ:بتاحو نيفشلا

 نب, سيب بيب جوربلا ةرباد ليمو ناو نو قئاقد ةو
 00 ' هلباقف

 0000 لا دقو لاجالا يدا لع ريع هدجوف هلبق ام

 ل 1 ينطق: 5-1 ةر2 همم ىرخ او هم.دتسم



 .( 06( 5 تك اهوا

 ينارحلا هللا دبعواا 5 ا يخل 0

 هيف تبا يناصلاب فورعملا حشزلا بحاص يناتبلاب فورعملا 0
 ىلع اهعقومو ةقر يف دصري ناكو ؟ه+ ةنسل بكاوكلا عقاوم 0

 تملا ل4

 ةم رعلا كرش تاللآ نعد :

 حيحصت هلاما نمو . ةيكااطنا يفو يلامثلا ضرعلا نم 0
 ةنس >5 لكل ةجرد اهاعج دقو نيلادتعالا ةردابم باسح :

 مويلا هيلع قفتملا نم 2 يهو ةنس لكل ”مسبو ه4 ياا



 يال ا
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 07 لاقتت 55 الا 00 فصنو ”ناَو عرد 0

 نيف ةوسل دضرو نيتلداعم رمقلل عضوو تنذلاو 3 ىلا

 هتخسلو ةينيتاللا ىلا مجرت كلذ يف فلؤم هلو نيفوسخو

 مويلا ىلا ناكسم اغلا 26 ةظوفحم هفلؤم طخ ةليعلا

 شاع يذنكو ولا دم وا كافلا ادلع سرر كا نمو

 0 ل جوربلا هاد ليم سسحو ةرجبلل مم 4 رى

 يناوث ٌْ موسقم هعالْمأ ا 2

 'يزارلا ينوضلا رمع نب نمنرلا دبع نيسحلا ولا ب

 تب ويلا علاطل لودجو ةبوامسلار وصلا باتك هتافنصم نمو

 هلا اديه ءاناع دنع ةعيفر ةلزام لودحلا اذهلو المو

 م 0 دا انكلا مقاوم ةلباقم يف هيلا نوعجري

 مويلا ادعت لل

 5 يفوصلا ناو نب كيعرس ق١ نب يلع ن ا ولا مهعدو

 تقول كلا 2 _ ا ا وهو عبارلا نرقلا لها ن ٠.ه

 يف َرأ م ناكتلخ نيكل تادلخم عبراو هو كاملا عراب

 ش 4م لوطا اهلك حل زال

 ْ ئرفالا ةيمسلو .يناتلا رياج ن دمج هللا ٠ كمع ونا مهعمو

 اد ورب وتطول اا

 1 بن وه ذهادنش

: 5 



 ةةنفف 3 ش

 لامعالا ٠ ا عبارا نرقلا لئاوا يف سو

 هماع هعسو هلضف ةر | نغ 7 لددام ةنقتملا داصرالاو ةبيجعلا

 تائثاثملا سايق يف بويملاب يسقلا راثوا لدبتسا نم لوا وهو

 اياوزلاو

 يناجزوبلا افولا وا برعلا دنع كالفلا ءاماع ريهاشم نمو

 ىكلفلا اذه ىلضف رهظب. لو . ةرحبلل سماخللا نرقلا يف شاع

 ريهشلا يوسنرفلا قرش ملا ناف يضاملا نرقلا يف الا ميظعلا
 تسناو ماعلل هزرا مدق يطخ تاتك' لع رثع ودس ةمالعلا

 ءاماع ىلا «راتلا اها نع يتلا ةيكلفلا تافاشتك الا نا هن

 لورف هيض لق انولا وبا اهفشتك ١ رشع سداسلا نرقلا

 عارتخا لبق نكمم دح ىصقا غلب برعلا دنع كافلا ملع ناو

 - تالا" نآ نوبل فات وع روت كلا لاق دقو رك

 مظع تاج ىلع تناك ءافولا ونا اهلمعتسي ناك يتلا دصرلا

 نعصت عواد عبر لودملا دصر هناف ناقتالاو ةقدلا نم

 يف ىتح نييكلفلا ىلع لبسي الام كلذو ًامدق ؟١ اهرطق

 ملا اذه

 نيسحلا ن هللا ةره مساقلا وا خب دابا ريهاشم نمو



 ةيلانو : مدع 6-5 2 تا ا 2 8 7

 ةرجعملل مياسلا نرقلا لها نم ي.وطلا ن 00 نب 2 عدل

 يناحلاب فورعملا 2 5 وهو

 هل وبعد نبدل دام 10 ندو

 . نهشأ ءامد أعم لالا جوملا اة
 وهو هدعب ند كب غلأ لعف كلذكو اهءلاطمو كى وكلا

 .ةاددغبلا ةسردملا ةكياسا سآ

  قرشلا يف ةئيهللا ءاماع نم نوريثك ءالؤه ريغ رهتشاو

 .برغلا يف اما . ةيسايعلا ةلودلا دبع ف 00 ناك دقو
 ع

 سماملا نرقلا لاجحر م ةلطيلط ا 0 ع

 هنا هنع رثؤي امثو ةيلطيلطلا جايزالا كم وهو ةرحبلا

 0 “2 0-0 5 .. 3 1 هي م (

 6-0-5 كلف نم فاذااو سارلا .يتطَش قيقحتل دوصر هد-ع را

 ليخارزا 0 مر ”نوسل دلال اوه و نم ربشاف
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 فلفلا 200035 دهسا 5
 ةدم نا هل رهظ دقو ةيونسلا ةردابملا رادققم ريرحتو ضرالا

 أمه بيرق وهو ةنسلا ىف 80و 84 + نيام نكن فيولا ٠

 نو رخال ةقفح 00
 ناب فو مجنملل رصاعملا يطب رجملا 2 بم ْ 1

 0 07777170 4 7<: 07/7 فلا ف محورا رج رج

 اا اب هيفو يب رع يكلف دصرم

 لمع يذلا ةحلظ يبا نباو . يناتبلا جايزأ رصنخم فلا

 ةحصلاب ةروهشم اداصرا ةنس نيثال“ يف

 كيفلا يف اعراب ناكو حمسلا نب غبصا مساقلا وبا مهنمو

 دنسدنملاب فورعملا دنملا هذم ىلع حيز هلو ةسدنهلاو



0 000 
 ل ا هدد ن سم وبأو رافصلا نس مسأق ةلا وبا مهو

 فلك ىأر نم لوا وهو ريهشلا فوسليفلا يطرقلا . دقو

 َ ع شلال يو

 لع ةينمملا نجا هع انماط اولاق ن م لوا مبرعلاو ظ

 ةدهالا ىلع ةينمم ا قا مدا 8 موجنلا ملعب اولامو مثولا

 مهل ناكو مولعلا نم هريغو ءايعم كلا ملع اولعف © ىاعخالاو

 0 0 اللا هيلو 3 دصرو كالفلا ملعب 0 املا

 يهو ةنيللا اهمهأو | 8ك دع هنا ا تالا 1

 ظ نك اركلا ةاعباو يكلفلا ليما هن 1

 تاذو .يلادتعالا لي وحتلا اهم عبو ةيلادتعالا ةقلحلاو

 ليملا لبر 2 0م عب رم تأنار طسا 0 ينو زاتوالا

 تي تاذو اهنقت 3 تال ل مظعأ ينو قلخلا تاذو

 عافترألا اهب لعيو نيتبعشلاتاذو ع راوتنمسلا اهب ىلعي و

 ا رطسالاو نييك وك ني ةفاسلا ةفرممل قطانلاب هيتشملاو

 تاعارتخا نم تل ل 16 مظعمو . ةريثك عاونا ىلع وهو

 برعلا



 سمشلا تع فارحلا ْق رمتسملا صقتنلا اوفشتكاو ا ظ

 ىصقالا هضرع يف وهو رمقلل ضرعت ىتلا تابارطضالاو

 قيقملا !'لكشلا اونيعو ابك الفأ يف .تارايسلا تابارطضاو 01

2 
 باس ح يف اودبأو 3 كالغن فو رعملا تارايسلا كالفالا

"١ 

 رشع سداسلا نرقلا يف آلا مرفالا هفرعبمل الان" اقالتخا رمقلا ل
00 1 
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 ١ 5 كلفنا ظ ل ١"

 .ضرالل بنذلا ةطقن اونيب و سمشلا حطس لع عفسلا اور

 بوبملا مدختسا نم لوا اوناكو ءاوتسالا طخ ةرئاد ىلع
 ع0

 سيئر يواهرلا ليفويتلو . اياو زلاو تاثلثملا سايق يف رانوالاو
 هريغو يدمملا ىمحتم

 ةميظع لامعأ ءامانلا نم
 ْ ناشلا اذه يف

 ةئيملا ما ماكل نموهو ٍِس ةمالعلا مها رطأ دقو

 ىلع ةأم <> مولعج ناب ل ١و ءارطا مظعأ جترفالا نم

 ا م اراب يلا 5 تباثكا لول لاق لب انروأ

 ةريبشلا هل راثلا ةناكاتما نم لوالا ؟حطلافاشتك ١ نم ربك

 تارايسلا يف مهجويز الولو تارايسلا كالفا ةيحايلها يهو

 هيلع ماق يذلا يلوينابسالا وسنوفلا حز نك. ل تباوثلاو

 وهو جايزالا ملع كافلا ملع عو رف نا ايزالا م

 نتا ل صخب ام يف ةددع نيناوق لع يناسح لغ

 يف نيذلا ةنراوما بهذم ىلع ليفويت ناكو يربعلا نا لاق )١(

 تف يق رعاشلا سو ريموه يناتك لقتو نسح خيرات هلو نانبل لبخ

 ١ ةح اننا ند نكع ام ةياغب ٠نومايا



 -07ا 0 هت ” رعبا مدام

 5 1 ل
 دا ا

1 1! 3 0 0 
 با ان 0

. 0 1 3 

 1 نب

 نم هعضو يف ةئيهللا ناهرب هيلا ىذا 0ك قئاارط 1

 مقاوم هن فرغلا اممكلذ ريغو عوجرو ةماقتساو ءطبو ةعرس

 ضرف تقو ي أل ابك الفأ يف بك اوكلا .
 ةشك يل احلا جرا برعلا اهعضو يتلا جايزالا لول

 يرازفلاجيز عا ١ 386 عبرايف سنون

 يناو يخلبلا رشعم يلاو ينزراوخلا جايزاو روصنملا بحاص
 ريصنا يناخليالا حيزلاو يسلدنالا دام يناو يطائرغلا حمسلا

 اهريغو يراصنالا رطاشلا نبا يزو يسوطلا نيدلا

 ع 2

 (18مخ) قرملا ةراضح

 نب مارا نب صوع نب نيل نب داع نب ناهتل مهنم ةيلهاجلا يف

 هفراعم لثما برضيوو باب رلا مت نم ميذح نبأ مهنمو ماس
 نب ثراملا مههنمو ميذح نبا نم بطأ نالف لاقيف ةيبطلا .

 نع نطلا ذخاو, ىبراف:ضرأ ىلإ لخو قئاطلا ققتلا

 رك ابيلف ءاّش الو ءاقبلا هس نم» الارق امو ردا لها

 رضنلا هنبا هيليو « ءاوهالا عممتلو ءادرلا ففخيلو ءاذفلا

 ردد هعقو بقع لتق دقو



/ 0 ١ 

 ا اي ل

 نب ناورم مالسالا دعب بطلاب 1 | نم لوأ ناكو

 يرضلا هبو>رم نأ هينبط تاكو ةيمأ ىب انك عبار مكملا

 نورها ناك اهلا 'ترعق نيحلا كالد 6 دا 0

 نطل 000 لوا وجو شاكلاب قورملا ىردتكسالا

 اذه هدازف كاملا دبع نب ديلولا هدعب ءاجوإةب رعلا ىلا لقت

 .ء نيضرمملاو ءامطالا اههفل اوحو ىد طردأل اند 1 مل

 قازرالا مهملع ىرج و

 . أهان كاقترا نييساسلا دبع يف بطلا ىف :قتراو

 سيجرج مدقتسا دقف . مهئافلخ يناث روصنملا هب ينع نملوأو
 هنامز ءابطأ رهشأ ناكو ( ه ٠١ه ) يروطسنلا عوشيتخ نبا

 .اكيل 00 كلل ةريك نك فارع هفلكف

 قبو « ديشرلا بيبط 00-0 1١ ) عوشيتخ هنبا هالتو
 هءروسام نب انحوب بطلا يف غبن نمو لكوتملا مايا ىلا هدعب

 نم 2 انف ةز ويس فياصتلا بحاص ( م

 عاؤنا يف ةمج لئاسرو « ةءودالا ريضحت يف اًباتك نيثالث
 ةقيقشلاو عادملا عاونأو تايملاو تالزنلاو ةيذغألا

 تتبنى بيج ببن رصاا ميس غ١

 -3 و

0 6 1 
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00 
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 ادام

 بر هل 8 اصح ش / )١85(

 تالبسملا 0 ةدعملا كانك 2, ةلنعالا باكر

 دود يفو قب اربلا ىلإ الذم نيتك جال ١
 أمم 0 3 ةروالا تبتكلا

 بتيك بارق دايعلا قاحسا 3 نانح هدم هفاحو

 هب وسام نب انحوب

 0 نع 0 نم دس نوطالفاو نسونرلاخو طارشا

 ًايهذ هّنز هن رع باتك

 مث هوخا سيج رج م "لمسار يج هنبا عوشتح فلخو



 دلي 2 ا ة
 يف م.اقعا 135 راما بام ط ناكو ىح نب عوشتح

 سيردتلا ىلع اوماقأف ةرجبلل 40٠ ةنس ىلا سابعلا يبب ةلود
 ل مملو اهف تايفشتسملا ف سيلطتلاو دادغب سرادميف

 مظع ءابطالا ددع ناكو . ن هكا لامال ةديدع

 يف بيبطتلاب نذالا ليثل اونحتما نيذلا ددع.نا لبق اذ

 اوئثتسا نيذلا ادعام اهدحو دادغب يف الط ا نادم دبع

 يف بلطلا ةذدا1 ةدعاامأ, .: يينيبشل ناجضتمالا جدشتا نم
 ءامثاالا كلت يف بلاط ا غلبف دادغب

 ل مهو برغلا دنع نسح ماظن ءابطالا ناكو

 نيغأ دو . ةءافكلا ف ىر نمل بيبطتلا زيجنو مههحتع

 بذبمو دادغب يف ( ه م»١ ) تباث نن نانس ءاسؤرلا ءالؤه

 دقف ةلدايصلا نع كلذ لثم لاو . رصم يف راوخدلا ندلا .

 ةسراع ًازاوح م مجانلا لانبو ناحتمالا نوزوجي اوناك .

 كلذ نم طقاس | عنع و ةلدصلا

 حارملاو هلاجاىلع بيبطلا مهمفف تاقتيط ءابطالا ناكو

 بيبطو يتانسالاو نويعلا سيبط رآ لابكيلاو دصاتلاو

 00 011 نيساستخالا لاثم لع نيناجملا سييطو ءاشنلا



 2 برعلا ةراضح

 نب اطسق ممرك ذ مدقت ن ل رمال 0

 بحاص يزاوهالا ىسوجلا سابعنب ىلعو ةرق نب تباثو اقول |

 اسدنسق نأك) دعاصنب هلل ةه سلا ىغاو لماكلا انانق

 طارقبا دعب هلثم نكي ملهنا ليق هللا رمال ينتفلل مايا دادي

 ىلع نب هللا 3 ةبه تاكربلا وبا نامزلا ديلا مهنمو . س سونملاحو

 ةساتلا ٠ نب ميهاربا نب دعاض نب هللا ةبه ةلوذلا ليماو يدبلا ١

 2 اريغك اودافتسسا برملا نا: يف ةحلاشم الو 1 ١

 مل مهنكلو ملاعلا يف اهورشنو اهوبرع يتلا ةيبطلا نانويلا

 دنلاو سرفلاو نانويلا بط نيب اوعجج لب اهيلع اورصتق 1

 8 2 0 بسلا احا نيمدعألا برعلاو

 ءارا 13 ةددج 1 بطلا يف اوثدحا دنقف مهحنارق ةرامتو 3

 هذه ىلا نطف نم لوأو درابلا ءاملب ةماعلا بس نيل
 0 سير رمشلا نإ دعاص روصنم وا خيشلا ةقير طلأ

 ا
 يفتايواكلا مادختتساو ( عتنبلا ) لقرملا لاصتسا اهنسو 1

 ناقريلا الع فصوو مويلا اهمادختسا وح ىلع ةيئارللا ١

 ن ١ 0



 1 3 5 ١ نليلا ا نبأ

 نرحل دلك ادقع نوشالا لاغتلااو شمالا ءاوتطاو

 فتكلا ملخ ةحلاعمو كورلا عطقل درابلا ءأملا فصوو

 اهرتو ةاسل ا تيتقت ةيلعو ةحارجلا ىف ةقوزمملا ةقيرطلاب

 ةطافنلا تاجا صضعب سيلا نرعلا حضصو وأ دقو

 ةلديصلا 8 ازد . هب زمرقلا 0 5 0

 ضارمالا "4 قمرلا 0 مدختسا نم لّواو تو.زلاو .

 اص ١ سا كاش نم لواو صرإلا امس الو ةيدلحلا

 يف حاقللا فصو نم لّواو روفاكسلاو دنورلاو يدنحلا 1

 ىردخلا ةحااعم

 ضاربإلا يفصو ناك نيل عشا نسل رعاو

 سونيلاجن بقلملا ( ه س١1 ) يزارلا اير 57 يدم ركل

 يف باطقالا تاك“ هلو « زار جيرفالا هيلو اللا

 : ةلاسو هلو امهريغو ادا ١١ يف يواملا 1 نينالن

 دقنع فورتملا لالخلا عرتخا ىذلا وهو ةبصخلاو يدربلا يف

 ئ : ءايطالا



 ااا ةناع قتلا قاف

 00 عيبا يف 8 ١ ىو ةراخ ةنس ةاجلا 3

 سادنالا ْق ةسردم

 سلدنالا يفناكتف برغلايف امأو قرشملا دالب يف اذه

 هيسرم يف ةعبارلاو ةلطيلط يف ةثلاثلاو 0

 نب يوارهزا» مساقلا وا نيينتلدناإلا بر 5 غب نمو
 0 5 ب

5 78 1 . . 7 
5 3 



 رح ار 0 0 11 1 1 5 7 ,

 1 : 1 01 0 ١ ١ م 010 0 ١
 : 7 ا 01 01 17 3 ١ لا

 4 ارا ن7 ا 1 53 5

 هيأ 07 _ ا ' /

 85 5 4 1 1 و 0 1 / 04 ١

 : 0 و7 اس 0 1 3 و

1 4 / / 7 7 7 
/ 5 

 : ١ 1 1 ١
 د

 اهم فللالست ةدع هلا ارح ابيبط ناك نساك نزلا لهأ
 نال ) ةهارطا نا رخإو ءاسنلا ضارما قااتك

 ةيودالا 000

 برعلا ند ءاماعلاو ءايطالا هلو>و اثنا كي ردرف

 ف 2 شاقح قى هيشاأ ب 0 8 مثو ضهز ون مهعمو

 هشبا © ناورم ينأ نب هز نب ءالسلا وبأ مربشأو قربشلا
 * و

1 
1 
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 (ةح) را ةرارضغح

 نب دم ركب وبا هنبا مث العلا يبا نب كلا 1

 دشر نا مهعع ذخا نيذلا دحا وه اذه كاملا دبعو . ناورم

 ريببتلا تاك نخاص وهو رييسلا سيطلا | ني 0

 يف ةميظع ةرهش نيباتكلا نذهل تناكو ةيذغالا باتكو

 ْ برغلاو قرشلا

 هرك ذ مدقت دقو ريهشلا دشر نب دم ديلولا ونأ مهنمو

 ةدرفلاةب ود الا فنصم ديهشن نمحرلا دبع فرطملاوا ريزولاو

 لفلان ةدع سحاص وهو قلاملا رمعم نب دم هللا دبع واو '

 قلاملا دمنا نب هللا ديمي دمشوبا نيددلل نسم زال نبا بنو
 بييطلا مق يفرك ذ اوبشلا تاج 0| بانك ياس ١
 رفاس تاتاينلا ةفرعم يف هنامز لها دحوا ناكر اطيبلا نبا نا

 اهتبانم نياعو برغملاو مورلا دالب ىصقاو ةقراغالا دالب ىلا

 هلضف ةرازغ ىلع لدت فيناصت ةدع اهف هلو اهققحتو

 يثرقلا مزحلا ينأ نب يلع سيف نبا هيرصاعم نمو
 ليبشالا سابع واو دلجم ةئم يف لماشلا باتك سحاص

 نوريثكالؤه ريب لهو ةررزلل اهب ودالابيف بانك لو
 لع مهنع نويلاطير الا ذخا دقو . مثدادعت نع ماقملا قيضن.. أ

 ,ع ناورم وا



 ا(

 يرو 5 د 0 نا ىلاست هسردم انأشنأو بطلا

 نهم برعلا كيع بطلا نسرام ءانسنلا نم ةعاج بنو

 ظ هريخ | تناك دتف اهنباو ادنألا صهر لب ديفملا تخا

 اذن لا روصنملا .ءاسن فنرابيبطت انناكو بطلاب ةميظع

 : مالا يف د ل ةيط هو تربت دقو. هئيش :شاحو هلهاو 1

 ا رك ةحارحلاو بطلا نيب ةعماج كين نيب ونمالا ديع لق

 00) رات  نوبعلا بط يف انييد نبا نسيئرلا خيش

 نطل ةعانصب ةريبخ 3 ارمأ

 0-3 برعلا كد ةحارملا قو

 ايوا 1١ ايسر نانويلا نو ةحارملا ترعلا ذأ

 ف ادور نآكو يسد كالملا دبع نب ناورم مونم ةحارملاو

 مهتم رهتشاف سلدنالا ءابطا هبىدتقاو علكخاو 0

 .«س زاكوبلا» هيومتسل جر فالاو (هه٠٠) يوارهزلا مساقلاوا

 نول ف صرع ف جارختساو ءاضعالا رش فق اعراب ناكو



 (5؟) برعلا ةراضح 0
 لعاب فنبو .« فيلأتلا نعزي نل في رصتلا ةاءامسد

 دقو . ةحارملا أوهو لمعلا بطلاو يرظنلا بلا نيم ١
 هنم يحارملا مسقلل ناكو تاغلل ممم ىلا اذه هباتك جرت

 . ابروأ يف مظع نأش

 برعلا دنع نايدالا علقل تاوذدا

 ركال يلكلاب يواره زلا مساقلا وبا راشا دقو

 جئتوربلا عر رتخأو قبلوا دو 0 ةيعضوملا ضارمأالا

 ةلا عرتخاو "يرملاو موعلبلا ضارمأ يف لمعتسن ةلآ وهو ا

 رافش ةطايخ يف اعراب ناكو يعمدلا روصانلا ةملاعل ىرخأ :



0 : ٍ- 

 ا

 00 ال1

 00 . .ءاعم الاب تاحارشلا

 وهاذه مداقلا أ نا ان اره تاداآلا خسران يف ءاج

 مولعلل ناو لا ميعزلا دعي يذلا روبشلا ىلدبالا بيطلا

 لاا هام قلم نم رثك | كابل وش هذ يون هرك ذو ةيبطلا

 هبا لاتسو لاقو معلا ىلعالا لثملا دعب هنا ىتنادن اكد سيربف

 دنرف لاقو سوسلونلا جارختسا ترابا امعتسا نم لوا

 دلل اير نم لواسنا زاره لاقو ةحارملا يح هنا

 ظ ه.راب زواربما

 هلا هلي لقتال ابرملا دنع ةجبارلا تنالآ تناكو

 طب رلاب وأ كلاب فيزتلا نوعطقت اوناكو رتبلاو طرشلاو كلل
 هذه :١ درآلا ءانآن وأ عبصال اهتملاباوا دئافرا عضو 1

 نذلا ىلا ياسا

 نم لوأ ا مساقلا ا

 0 ١ 6 ةلسلا نه فصو

 هيف يقلتمث نايرمشلا ىلا لصت ىتح قفرب دلجلا خيلسا د
 هتحن ىتلا تاقافصلا نم هصلخم ىتخ قوف ىلا هءذحنو ةرانص

 ةرانصلا فرطب هنولت ًاقيقر نايرشلا ناك ناف بناج لك نم

 دقو هد © نونارشلا طبر



 ١ 1 ١ 1 ١
 "ا, ري” او ل

 عز 2 فرط دعا ام ردت جا ناز دلل

 هما نين رتسا موق فدي نقال ال١ 1
 « قاوا 11

 نلمس نك ليما ءانسلا نا لك نسرولا عججا دقو 7

 ' مل صا وهو نيسن+ تانبل ةيحارملا تايلمعلا نم مخك ا

 ريخالا ئممَزلا يش الا هيلا يروا ءارآ قفوت 0

 ءاقستساو ماظعلا حبر فصو (ه*١1) ىزارلا ركب وبا ا

 حارجلاي وادي ناكو اديفيب انيبسل ةينيتاللايف فورعملا دومعلا
 مدعب لاق دقو كلاب ةبلكلا تاناويم لا ضع نع ةئشانلا 2

 عضوم يف ًارصحنم ناك !ذا الا ناطرسلا يف نيكسلا لامعتسا 01

 ةيقار ًاقرط قتفلا ةجلاعمل حرشو ةيلكلاب هلاصئتسا هيف نكمي
 لباقلا ريتاثاقلا عرتخلاو ةحارجلاب انيس نبا لغتشاو

 فلا دقو نفلا اذه ىف ةعساو ةرهش رهز نبال تناكو يللا

 يف ةميظع راك هلف ل نبا كلذكو ةديدع لئاسر هيف ْ

 . ةحارجلا ْ 0

 نأ نيك ةنرفلا نيحارجلا هاشم نمو 2 لل

 3 - جل
 جوا 1 0077227“ براس + لنج



 8 ”الديملا 0 7 ١ ةيكب ها
 هي سس سس كي 222

 ١ 1 دا ا مبا ةلودلا دضع قا ا حارجلا

 قذملاب افوصوم امهنم لك نآكو محا رجحلا نسسحلا الا ًاقيفر

 . مثريغو جرفلا يلأ نب ريملا وبأ كلذكو ةحارجلا يف

 حبر شتلاو بطلا ىلع برعلا لضف ,نا لوقلا ةصالخو

 مظع ةحارالاو

 | مواع نيب لصولا ةلص تناك يتلا ونرلاس ةسردم

 ةيريشفلا مولعلاو

 اوأشنأو مهنع نويلاطيالا اهذخأ دقو اًدج

 ا ا 0 0-5 امتملا نم 0 برعلا 0

 ندذايرقالا فل 0 لوا و ةديدملا ريقاقعلا نم هونت انغ

 نلودمتع برعلا ةلداص 2 5 امل تالصو ليل ةروصلا لع

 ىتح . ه 7٠58 هنس قوتملا بع ن رواس هفلأ نذابرقا ىلع

 .ه ه5. ةنس يوتملا ةلودلا نيما نيذاب رقا رهظ

 اقف 0 ١ 3 ةلمهج فردا عرتخا دقو

 : روفاكلاو تاربثلاو تاالحلاو قوعللاو ا ىلا

 . تافاوسلا عرتخا نم لوامثو كلذ ريغو رطعلاو طفنلا تيزو



 أئنيِس نا ا 0-5 ةءودالا نت ةصاللا سيك ارثلاب

 ذيماتلا نبا باتك رهظ نا ىلا ممطامجا ف ةادايصلا روتسم 1

 ةرجبلل عباسلا ن نرقلا ةداسإإلام لا

 ةلمج 18 دق ناكو د د شر نا دكا ترهشا م 1

 ١ دج هنأ لع 3 لدور“ تايب صو ها نرش 3

 ةدع دجوو ةلاعفلا املوصا 1 ا ثح و ريقاقعلا سرد ٠

 ةدعو 2 هب ديدتو ةيلخ تافص ةدع زاهحو تاصالخ 7 ٠

 ةيلط توز 3

 قروبلاو رمحالاو رفصالا جهرلا هباتكا يفيزارلارك ذو 1

 ةينيذابارق' تآريضحتسم ةدغ ةباذال لوحكلا لستساو |

 1 نيالا خيزكلا# انا رست تاكل

 0 انميقالاو

 ةيبطلا ىهاوجلا رثكا |صاوخ فرع نم لوامث برعلاو 3

 هصئاصخ اوسرؤ: الا تالا وا نداعملا نم اعون و ا ,
 يسر ع يلا ا



 ظ . 3 1 ١ رشا لع ) 5 (

 نم ابروا 6 هأ رث أم مويلا تلو نمزلا 2-2 ترمتخا ةدناف

 ظ مدقتلاو حضنلا

 او رضحتسا نيذلا ميرنا جيرفالا وققحم ركذ دقو

 ضماطلا ١ جازلا تيزو ( كيرلا دال ةئفلا ءام

 . رداشنلا حورو اسانوبلا اوفشتك او ( كبرولكو رديهورتينلا

 بسارلاو ينابلسلاو ( ةضفلا تارتن ) ماهج رجحو هحلمو

 تارت ) دورابلا حلمو ريطرطلا مدلمو قيثزلا ديسكو رمحالا .

 لوحكلاو ( ديدملا تاتن ربك ) رضخالا جازلاو ( اساتوبلا

 اهريغو قروبلاو خسرزلاو ىليقلاو روفصفلاو

 م2 حس رشتلا لع 1-7

 نأ 04 لا ايقلا ىلا. تتكلا ىلا رظن نم نا

 باصعالا نم ناويح لك ندب هاوح امو ناسنالا قلخ
 اوغبل برملا نا انيق ملعب اهنم لك ةفيظوو محللاو ماظعلاو
 د00 الا قلتي اهرنلا ىلابتكلاو حررشتلا لعيف

 - دمخ هللا دبع يبا يوغللا مامالل ناسنالا قلخ باتك اهمها



 نابو توميو مره نيح ىلا 1 نيح نم لد عيمج يف :

 رعشلاو ةيينم كار أمو سارلاك اهفاصوأو هئاضعا فئاظو :

 ناسللاو اهب انمو فاش أو أهددعو نانسالاو هناولأو هماسقأ 7 ١

 » 00 نيعلا حيرت 007 5 3



 ٍ 00 2 0 دبلاو 0 ١ اليحا 3 09 ك1

 اهنملك ء ءامسأ عم ل تالضعلاو تاصع او ماظعلا نم

 ا + ايامك هماسقأو رفظلاو اتادحأ اه عباصالاو

 ددعو نابنملاو امهف امو نابدثلاو هنم كرت امو ردصلاو

 فوملاو ىوح امونطبلاو كلذ قحل امو اهئامسأو امبعالّصا

 تراسل 0 دز هللا لاحطلاو دكلاو كقلاك هيف أهو
 . ماشقالا هزه يف اذو ضركلاو ىشملاو حاقعالاو ءامثالاو
 امو ريطلا || آلا نم املامو نطنلا تاوذأو ءازجالا نم

 هي دا قورعلاو بصعلاو ماظعلا نم هنم 8

 فارطالاو 5 ارملاو لجرلا يف لسانتلا ءا اهنءاو نو توكل

 اهم قيقدلا تح باصعالا نم اهمف امو لجر و يدي لاك

 ةلاع عدبال أم اذهو يلهاحلا رعشلاب هند ا ىلع دهشتساو

 كلذ الولو ا مع يف ةحسارا برعلل نا يف ببرآل

 هلو ناعما فصوو مسجلا قئاقدىلع فوقولا نم اونكمت ال

 موقلا ل ىتاتب الاموهو ةقدلا ن « هبيك رت يف امو ىاقلا اس

 6 م 0 2 م اذه اوريتخا



 يف ىتح ًاميظع امامها ةحصلا ظفح 1 11 ب 71

 بطلا زجعب يي ضا صال عفاد ربك | هنا ميماعل ةيلهاجلا

 ةيحصلا هناماظنو هئيناوش مالسالا ءاج مث اناعش 9 2

 هدئاوف ىلاو علا اذه ىلا ءابطالا 8 0 ةشهدملا 3

 : نا يف بيوالو . مامألا ىلا ادب [طوش هن اوراض كا دنلا ١
 مراعشأو م هلاثمأتعمج دقو ةحصلا ظفح ملع وعض مار مبرعلا ْ

 ده يف ى» دي 0 4 اهملع 8 يتلا ةيحصلا حئاصنلا مظعأ :

 00-6 ١
 برعلا 0 نا لوس 0 ا لاقو. 0

 ني رول تايفشةسم 2 ةمحصلا ةهحولا نمت ناك :

 0 0 ةرثكو ا 6 لأ و 0 0 1

 ب ةيحان لكي ا وقلعب نا هناملغ 5 داداجلا ةيناسرل ١ ا



 00 ل ةحلاما ةديسب١ دبعيف تايفشتسملاتناكو
 | لع را الا لالا ٠ 5 دحاو نأ يف دطلا سيردتو

 وهام امْمو ةيدعلا ضارمالاب صاخ وهام اهم ةفلتخم عاونأ

 2 تايعج نا مث . كلذ ريغب وأ نونجلا ضارماب صاخ

 اوناك ءابطالا نا  برعلا دنع ةلوهع نكت ملا فاعسالا

 ' ةلدعف تاعاسو مايا َْق انام ءارقفلا نووادد

 ضعب يف ةلدتعملاو ةراخلا قطانملا ريئ اتت برعلا لهج لو

 ءاومللا رييغت نيلولسملا فص, ناك دشر.نبا ناف ضارمالا

 تاهج يف وا برعلا 2 زج يف اما ةئسلا لوصف ضعب ءاضقو

 2 رييغت نوفصي, مويلا ءاطا © ترغلا شلبازطب هترد

 هنرد نا 8-0 5 , ءادلا اذهب نيباصملل ىعملا رطقلا ف

 ةدحاو ةقطنم يف رضمو

 00000 دكار قاءارم يف نر ترعلا ناو
 ا كلا لاق. شا رمالا نم نثكل ةاؤد

 الو مويلا دال هيما ام رخأ رش يلسلا يطلا اذهو »

 مل داليملل رشاعلا نرقلا يف برعلا ءابطأ نا يف يدنع تمر

 ) نويلاحلا اناا هدقش امم رث 51 02 نم اودقفب
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 هكاويبوو#ك ١ هزم هدد 5 ٍ

 00 وو 0 3_5. اف
 ع ١ةرشو# 7" د انزيم ا 0 يل اا تال < ف ةنضييفل "لح 5# عيبا

 نم ةيلهالا تاناويحلا لاوحا نع هيف ثحب مع وه

 ناك دقو اهم ءانتعالاو اهتح ظفحو ابضارصا ةملاعم ثيح .

 مدنع ًاروصناكو ليمخلاب مهماهتها للعلا اذهب نومتهب برعلا
 هنا يا ناويملا بطب فرعي راص ىتح مع مث اهتجلاعم يف

 0 تاس رويطل او | مومدختسي يتلا تاناويها لمش

 ' .ةقدرزلاب ىمسي ام وهو

 وطسرا تافنصم.:.. ءرع الو ملأ ادت ا[ ذي

 اوفصوو تاناونملا حبر شل يف كلاب اومشَو 7 طارّشاو

 كامسالاو رويطلا ىتح ريملاو رقبلاو ليخلا يف ضارما ةدع'

 بطلا لع نع لصف ذا .مباسلا نرقلا يف معلا اذه جحضنو

 برعلا ءابطا نم نوريثك هب لغتشاو هناذب اماق املعسبصأو

 ظ يناكسالا تيطخلا هللا ديع َْن 0000 درع ونا رهشا

 نال سىطلا مدقتب دنع مدقتي نفلا اذه لظ دقو

 ابصصو اهوع ثنيح نم نايل 1 ةجنك نايشا 0

 اوْءلب نا ىلا ةيانعلا ىلا اهتجاحو ضارصالل اهصرعتو



 بدع ًايتك هيف اوفلأ دقو اديعب اوأش هيف
 ٠ ع معلا اذه ءاناعل

 00 0 و دك 1

 اما 0  نيذلا م برعلا 3 6 ع

 لامعال ًاساسأ لازنال ظ يتلا مما رضحتسمو مم راجت ةثيدحلا

 نا حنرفالا وققحم تبثأ دقف . رصعلا اذه يف نيبواهكتلا

 ناكرأ مظعأ نم دعت يتلا ىهاو ا اييدتك | نذلا م تملا.

 ظ د الا ) ةضفلا هل لوحكلاك امكلا ع

 بهذلا ءامو ( كيتي ربكلا ضماحلا) جازا كم

 رداشنلا حورو اسانوبلاو ( كب. رولكورديهورتينلا ضمامحلا )

 ديرولك ) يتاملسلاو ( مههج رجح ) ةضفلا تارثثو هحلمو

 ريطرطلا حلمو ( قيئزلا ديسك ١ ) رمحالا بسارلاو ( قبئزلا .

 تاتيربك ) رضخالا جازلاو ( اسائوبلا تارت ) دورابلا حلمو

 ملام كلذ ريغو دورابلاو مين زلاو قروبلاو يلقلاو (ديدملا
 برعلا اهمدختسا امد ندا نا 0 انملا لص :

 ١ وانلا هيف لمعت )بشكل اهب يلط اذا ه مد. ةنسهنزلا ةعقويف

 00000 دز زز ز ز ز ز ز 7 ز 7 > >ز >7 ز> ز> >7 ز + + + > + >< >< >+><>+<+<><4 670600060 تسال
 / 1 ١ ١ ا كفيتيو يبل 0 / ' در 22 97

 0 ١
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 2. ؟ لالا

 هنا 1 دعا 2 فاد" 7

 يح - وم ىف »ع ؟

 ١ل امو“ « ةعرجر زك يسوتتحو )7 به

 1 و .اهقرطو ندامل نداعملا ع أ لطتلا نم 2

 بيوذتلاو رولبتلاو ديعصتلاو حيشرتلاو ا

 هومدختساو دورابلا اوعرتخا نذلا و 1 سلكتلاو ياستلاو

 22 مث 1749 ةنس نامت لل عم مب رح يف هولمعتسا دقو 3

 أما ١ممهو عنج ةئس هحاب را اصح ف هطان سغ بحاص 0

 اي ىف ةرملوال هولمعتساو برعلا نع هوذخأ دقف نرفالا

 داليمال ١ع ةنس ةيسأ 0

 دب زينب دلاخ برعلا نم ايميكلا ملعب لغتشا نم لو و
 امهريغو يزارلا ركب وأو يدنكلام# نايحنب رباج ذخأ هنعو

 دع اوت أنف اهولعج ىتح ايميكلا يف برعلا ثحب لطب لو
 ميجننتا رثأ لع ادا اررقم اق 1 راع اولعج ل

 ننعم ءاعا نا ةءوايكتلا ممافاشتكا لواو تذاكلا يضولا 7

 يف عمجم روظنم ريغ ائيش اهتم ريطي دورابلا حك ماسجالا

 اذاو هيلع ذقانملا دسب اهبف رصحو ماسجالا رئاسك ةيعوالا

 اهيف وه يتلا ةيعوالا قزمو ًاديدش ًاعقف عقف ءوض هنم يدا ٠

 ةينامرج ةلك زاغلاو ًازاغ نآلا ىمسن وهو امرا هوعن دقو



 2 الايات 2" تقاطف 0و رلا اهانعم « 6ءوأ »

 هبيك رن ةّقرط يف اولاقو مدقت ام ىلع دورابلا اوعرتخا دقو

  تسو محفلا نم نيتيقوأب ثيرربكلانم ةيقوأ تجزم اذا »

 تريطو اديدع ا سف اهلعشأو دو رابلا حلم نه قاوأ

 لمعل ةلمعتسم لازت ال ةَش رطلا هذهو « اهمأما ضرتعي ام

 قالا ىلا ران

 دقو نابح نب رباج برعلا دنع نيبواهكلا رهشأو
 نوعبس هيف هلو رياج لع لاقه يكس لع لع هسا قلطأ

 يف سردد تناكو ةيبنجالا تاغللا ىلا تمجرت ةلاسر

 انيس نباو يزارلا لضفلاب هل دهش دقو ..ايروا سرادم عيرمج

 21 ١ فوسلفلا نوك اب ةيقلو نيمدقتملا .نرم امهريغو :

 ماعلا دارفا ريهشلا يضايرلا نادراك ةمالعلا دعو نيماعملا مع
 يدق دع ىلا ةقنلا رئاس ىلع ملعلو لقعلاب اوزاتما نتذلا

 اننا | عضاوب جئرفالا هبقل نق مهنم ًادحاو رباج سسح

 2 رلا دعص ءاملا ىلغا اذا » هلو. ريطفتلا تشيك | ىذلا ف

 الئ داع ءاعو يف حورلا اذه عم مج اذاو هنع (راشلا ىل)

 38 لمرلاك ةدماجلا !ءاسجالا نا بئاوتلا :ةمداسلا+
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 ةجاجز 6 0 3 ةأصح تعضو اذا » هلوش ديعصتلا .

 موب ىلا موب نم رغصي ابمح> تدجو اهيلع تددسو ةعساو
 فطلتف ةيدايتعالا ةرارألا ىلع راخم ىلا لوح روفاكلا نال

 رظنلا 2000 اذاو بود نانودب هنع ريطتو ني هوازحا

 اقنع لع 0 دق ةرخالا 2 ثتدحو ةجاجإلا ف

 رباطتيو دعصتب ضحنرلا يحأ اذا > لاقو « ةريغصلا عومدلاك

 يذلا وه اذه راحو 4 قس ل لوح درو عم ىتهو

 اماما كعب ماسجالا لقت ةدابزو را فر تك

 ناكو لخلا اللا هلبق اهم أاهمم ففرعب نيل | ذا ةعوبلا ضمارللا 78

 لئاوسلا مع تلق همن رط فثتكأ بهذلا بوذ م مو

 ُ 0 1 عربخ خاو 82 ب نداعملا ةعيبط 8 لاقو

 هيلا يزعل يذلا وهو اهريغو هيلمرو ةيئام سطاغمو

 ربحلا عارتخا .
 نشتك ( يذلا وهف ئزارا | كيوت هلو

 ريطقتب هرضضحتساو ( جازلا تيز ) كيت نيكل سلا

 رخلا حور ريطقتب لوحكلا ريذحتسا ن ه لّوأ وهو جازلا



 ارم اولارعو ا 71 ا! اهالو ةدلع ةيواك اداوم
 مل طر اذه اوراسف يآ دوو |هوفصوو تاراثلا

 ٠ ريقاقعلا نو 2 برعلا

 نا د م 0 0

 2 يزارلاو رباج ت تانلوم اللا انه قب و 1 ركب كيد 0 ةميفيلأت

 10001 07 1 ]1 ز زذ 1 1 1ذز 12020 21 ز ذة زةز2ةز ز ز] ]1

 ١

0 

 *:يردننةسمسونشض >> كنض سس يت ثشه

 0 مهفراعم هو عهلضف ةاالدلل ينكت ينو



 55 برا ناضخل 01 |
5 

 ىف قرلا تاجرد دكا ةيعائصلا اكل تل دقو

 نهدلاو ندعتلا نفيف مهمدقت يتلا مالا عيبج اوقافذ مثدهع

 لاطبا يف لضفلاو . كلذ لك اش امو دولخلاو ذالوفلا منو

 ةهدع - 1س. يكب -

 يوامكلا يزارلا 3

 مهفوسليف مهنمكلذب لاق نم لوأو مهيلا دوعب ةميدقلا ايميكلا



 ا لا ارشلاو ذماوملاك نزولا لبق ةداملا
 3 1 ذل ةبشا امو رونلا ةعشأو ةراراك

 اراك ارلأو تايعمسلاو تايئاومملاو لئاوسلاو ةوقلاو
 4 لا وا تالآلا لع لمشي و ةرارملاو رونلاو

 ءدأ | اككو ملا اذه يف لفل حدنلا برغلا ناك

 رض 0 ايميكلأو طلاو ةفسلفلا بتك يف

 منع وتب امو ةرارطلاو ةكرطلا سيماون اوحضوأف

 | باحسو لزالزو ندعمو تابنو ناسناو

 ااا 10 . كلذ ريغو قعاوصو

 2 هنلاو ب رحبلا تارايتلاو ىريك اربلاو
 ًافصو .ضرالا ةركلا ىلع ارطت يتلا تابالقنالا

 1 || راحبلا لوحت لياعت يف يدومسلا لاق
 10 ايعالو ةبلر ادب ةبطرلا"ضرالا عضاوم
 مثالا اش ليحتستو ريغتت اهكل ةسإب ًادبأ



 07 ةينوإ ٠١
0 

 عصوم سلف ربا عضو و ااا عم وم ليحتل 0
 در نوكك دش 3 5 رحبلا عضوم الو ا

 اذهو « ارب ةرم نكد ا قوكر 5 ةرمزاك 0

 . مويلا ءاماعلا هيام لك"

 تارك بالطب اب يعل قولت 0 لعاب :

 ًاساع اح ا عا 00 1 ٍ 1 : د

 جيرفالا هدخاو كاملا وام سيطانغملا اورعو 86 5 :

 علا ه.
 دبا

 ايلي

 تدب اوعرتخاو لون ”ةلملعت ضرالا ةسيطانغمولاعو 8 4

 ابعئام ماسجالا لج رلاوق : اوفشتكاو ةسسلش لا ريال ١

 لئاسو اوفل 1 :اغ يف ال لوادج وعما اهدمالا

 58 املا دوا 0 تانثا_ كلو لئاوسلإف ه ةدأ ُ

 منص نيلدنالا ميكح سانرف نبا نا » بيطلالقت ينو
 3 مويغلاو م ل أهمف رظانلل ليخو ءاهسلا يه هتنب 8 ظ 0

 عرس لاكي عر درعرلو 7

 355 ”تارذع تاعارتخا شال ره ين لتتلا



 تناك اوس اهسيماو ونو ةداملا صئاصخ ملع تايعيبطلا

 هلبقت ال رأت زاغلاو لئاوسلاو دماوللاك نزولا لبس ةداملا

 ةكرللا يف ثحب وهو كلذ هبشا امو رونلا ةهنهاو ةاائطاك

 ه0 010 لاو تاينلاو تائاوملاو لئاوسلاوةوقلاو
 دقو تال كلا وا تالآلا لع لمشيو ةرار الور وتلا

 هلئاسم اوجعدأ مهن كلو ىللا اذهب يف ىلعلا ح دقللا برعلل ناك

 اهريغو ةيفارغملاو كلفلاو ايميكلأو ىطلاو ةفسلفلا ىتك يف ٠
 000 اين لوح امو ةرار او ةكرطا نيماوت اوحوأق

 ظ قربو دعرو راخو باحسو لزالزو ندعمو تاينو ناسناو

 رزطاو دملل ةلوقعم ابابسا اورك ذو . كلذ ريسغو قعاوصو

 عيمج اوفصوو ةيرمغلاو ةيرحبلا تارايتلاو فريك اربلاو
 01 ءافمو ةضرالا ةركلا ع نط يتلا تابالقتالا

 000 هسا ىلا زاحبلا لوح نيل يف يدومسلا7لآق
 . ةسابلا ضرالا عن عض اوم الو ةبطر ادبأ ةبطرلا ضرالا عضاوم

 راطمالاو ربه يعدو رش اهيكل ةسان اذا



 هاذا بر سووا ةراضح

 عصوم سلف رحبلا م مصوو ربا ميصوم ليحتل

 1 نوت لب 0 دبأ رحبلا عضومالو ب بأ ربل

 اذهو « اًدرب ةرم 00 انزع زل ناك

 . مويلا ءاماعلا هلوقبام لك

 باتك هيفدهلو معلا اذهب يكبلمبلا اقولنب اطسق لغتشاو

 حمرا تابسأو ةحورملا تاتقو ةقللا انامل

 ايملع ًاثحب ةيبذاملاو ةوقلا سيماون يف برعلا ثحبو
 جئرفالا هذخاو كملا اوامعتساو سيطانغملا اوفرعو ًاقيقد

 تدي اوعرتخاو ًالوبقم اليلعت ضرالا ةسيطانغم اوللعو مهنع

 اهعئام ماسجالا لم نيناوق اوفشتكاو ةيسيطانغملا ةربالا

 لئاسو اوفلأو ةقدن:.ةباغ يف امل لواذج اوعضوو اهدماجو
 ةرارحلاو رونلاو تايغمسلاو تايئاوهلاو لئاوسلا يف ةديدع

 عنص نيلدنالا ممكح سانرف نبا نا » بيطلا حفن يف ءاج

 قوربلاو مويغلاو موجنلا اهبف رظانلل ليخو ءامسلا ةئيه هتبب يف

 هليل ىجري دح ىصقأ تايكيناكبيملا لسع, غلب و « ....دوعزلاو
 ةعاسلا صاقر اوعرتخاو لاقثملاب ةفورعملا ةل الا اوعضوف

 رصعلا اذه تاعارتخا ظعم ساسأ وه يذلا « لودنبلا » . ٠



 50 تافطلا (5)

 ري وحن هلوط ناكو ًاقاقد هنومسي اوناكو

2 30 57 8 0 

 0 1ص ا 0-8
 8 7-70 22 : 0 هو رثاخلل

 : 3 ل 00 : 5 3 : 00 ا <

 . ةيرحلاو ةيعانصلات الآلا نم ًاميظع ًاددع اوأشن أوةيناث لك
 انيلا تلصو يتلا ككذل كانا جرفالا ءاماعدح لاق. ةيعار زلأو

 درع ل ا بدع لع ناهر زب ا اهنق لع برقلا نم
 .فصو نع نيمدقالا ك1 ا 0 ناو تاكا

 هرك ةانو نال رش ىلإ ديشراا نوره اهادهأ ىلا ةغاسلا

 ةلاجع ناقش الأ قشد . عماج ةعاس نع ىلطيلطلا نيماينب

 . يف ءاقترالاو مدقتلا نم للعلا اذه هيلع ناك ام ف وسرلا

 برعلا دبع

 يسادنالا ن زاخكلا تافلؤم اهنم انيلا لصوام أو اهمظعم

 ماتك فلا لَمش ةرحبلل سماخلا نرقلا را ُْف شاع يذلا

 قومنفلا عولب كتفو امهم لك ا نيعو قفشلاو رحفلا ف

 -ىى : 2 3

 طيحمو اليم 66١م ءاوملا ولع بسحو ققالاثحن ةجرد 9

 يف ءاج تايرصبلا يف رخآ ًاباتكو ليم فلا ؟« ضرالا
 ”ةنس يف تعبطو ةينيتاللا ىلا اهلك تججرت تاداجم ةعبس

 ا

 . ىلقف ترعلا اهعضو ينلا تاسيطلا تذل نأ ىلع
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 .: هليل _ برعلا ةراضح 1
 ١ هلل سم سل سس

 ءاوملا 41 عاعش ر ايل هيف م ما

 انلع افضو نملا نفضل نانلكن الإ راد 6 ججرختساو

 ىلع نهربو رصبلا ةساحب تائئرملا كاردا ةيفيكا يف ثحبو

 ةلعساوب ةرهاظلا تانوشملاب غاندلا رومش يه *يشلاقي ةرذا ١

 امروص نا عم ةدرفم حابشالا بؤر للعو يرصبلا بصعلا

 ظ راسشنالا نف طسو ةدحاو نيعب ال نينيعب مسنرت

 لادن رباب ١ اهتم اهمال" رن ارك فنشتل او فاش

 قوف مارجالا اننرب هنا اهتمو ةبومسلا مارجالا عاشرا يف

 نم لوا وهو (ريتكا اهراطقأ رش هناو هتف يعو نفالا

 جاجزلا ةيزم رك ذنب ”لواو يملا ةعمشالا ناكل ل

 ةدعاق دنع ةدام تعصو اذا » هلوقب مارجالا ريبكت يف

 عارتخا ىلا كلذ داق رك انك خ0

 نا نول فات بءاروكدلا ل اطال امو تينا

 يف هئاحا يف ةميظع ةدئاف رابك دافأ اذه نزاكللا باتك

 سيماونو تايارملا نع نأشلا ةميظع ًارومأ هيفناو تايرصبلا
 ءاع ربك نم وهو لزاش وي لاو .اهريغوز[سالل ١١

 لك ساسأ يه نزاخلا ميلاعت تا ابروا يف تايعيبطلا .
)١4( 



 0 ايلا م ْ 0 1

 ١ اناطخ ةيبخالا د ثناو ا ف نئلب رك وأ دقو

 هكدا ناريس 0 رس 0 هن اذاذ تبرعلا

 لئاوسلا رثك ال يعونلا لقثلا حارختسال ةققدم قرطو

 تاتكلا 8 نكلا لاقو ءاملا ْق بود يلا ى لس كف واو

 فو رعم وه ك1 عوتل لقشلا أهف نودم لوادح ووكدملا

 هف رعمل ةعنصلا ميد نازيم اركم 7 نال 7 هقورألا

 د6 تابنا لع اع
 ' عدب.الو تانبلا ىلع يف عالطالا يمشاو برعلا ناك

 ابعاونا اوفرعف تائابنلاو نيحايرلا نيب تاباغلايف اوأشن مهف
 سونئملاجو 0 ومسلاد ك0 5 اهأبا زدو اهلئاصفو

 ديوارلاك 0 أنو هلا هاهحام بطلا يف أهنم اولخدأو اهلع

 جليله الاو قيانسلا قروو ربنش رابطلاو يدنهلا رقلاو



 1 ذو لفترقلاو بيطلا 11 بيلا ءاو 0 روفاك 0 2
 أيالامه لابج يف ةتانلإ ةراقدويد ةامسملا زرالا ة ؟اجش انيستا 1

 0 يف لخادلا ليسا اع ريعلا . امون اهلعجو 1

 اني دألا ثيز ١
 م نانك لوا تان نقدي وسلا ناك ظ ١

 ا لكوتملا دبع يف ليساب نب نافطصا هلقتث ةيب رعلا ىلا ٠
 ابونا اهقن لع ةرلا امسإ ال فرعي ل يتلا رقاقلا ظ
 رمان رس م ردلاو كلذ فرعي, نم هدعب يتب نا المأ .

 سدد روقسيد بانل فردت حيحصتب ناحل الا تحاص

 ءاناع نما ةبخت لاو الوقن .هملسا نهار ىلا كلذ يف دمعو ١
 ظ 1 سلدنالا ١
 دما ندلاءاص برغلا . تابثا ءابظ ا بكا 0١
 تابنلا لعب ملوأ دقو ( م «؛+)واظييلا نب دحا نب هللا دبع ِ

 ىلا رفاس مث هسردو سديروقسيد ناتك نخاف هابص ذنم ا

 ربتخاو اهعضاوم يف تانابنلا نياعف رصمو ماشلاو مورلا دالب

 انيك ايف تلو ةيتفاتنو ان :افيص حضوأو اهايازمو اهصاوخ ٠

 « ةيذغالاو ةيودالا تادرفمل عماجلا » بانك اك ةديدع



 ١ ك0
 ذ دام هكا وتسا 2 رم ءازجا ةعبرا يف

 ةدرفملا ةيودالا يف يف ينغملا ب كلتكو و هسفئنب ةياسامو هوا كب

 اهريغو بطلا نازيم باتكو

 لغوتو راطقالا باج ًاققدم عع راطيبلا نا نك دقو ظ

 ن٠ ًاعاونا فثكف قئاقملا ىلع فوقولل رافقلاو يفايفلا يف

 اهدئاوفو اهءامنا رك ذو لبق نم ةفورعم نكت مل تابنلا

 بتكللا عدبا مترفالا هربتعي يذلا ريبشلا هباتك اعدراو

 مهضمم يف هيلع 0 دقو 1 ايد اهرثكأاو ةعدقلا

 تابنلا لع يف ةريخالا

 يليبشالااب ركز واب هرعلا دنع تاينلاءاماع رماة

 نييقارعلا فراعم هيف قبط ةنارأاو ةعارزلا يف نو

 سلدنالا ىلع نييةءرفالاو نيينامو رلاو نيينانويلاو
 عمج اناتسن ةبطرق كالم لوالا 0 دمع أشنأ دقو

 ىلا تايلاسرأب ثعب و تابنلا عاونا نم ىدح ال ًاددع هبف

 ةردانلا روذبلا عج قرشملا دالب رتاسو قارعلاو رمدمو ماشلا

 ه سو ةنس يقوتمل يروصلا نب ندلا ديشر مهنمو

 ثحبلا ريثك ناك دقو ةدرفملا ةبودالا باتك بحاص وهو
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 ٠ مرر سس جر قيقدتلاو 56

 هققحنو تابنلا دهاشيف اهفالتخا ىلع غابصالا هع [) وصتاا

 هلعش ام ةباغ اذهو ًاقيقد ًاريوصت هروصيف روصملل هبربو
 1 اذه يف مويلا نويحابلا :

 رّودملا جرتالا برعلا لن يمابعلا هللاب ردتقلا مايا يفو

 ماشلاو قارعلاو ةرصبلا ىلا هولقت مث نامعب هوعرزو دنحلا نم

 ةيك اطناو ةيماشلا روغثلا يف رثك ام دعب هنا نودلخ نبا لاق

 ناك يذلا نسحلا نوللاو ةبيطلا 6 رآلا هللا تندع مو

 ةيرتلاو ءاوهلا ةعاللم مدعل لتدملا سي هيف

 م“ ناويمحلا لع 0-0

 اوأشنأو مولعلا رئاسب مهنيانع ناومحلا ١ لكي كلرملا ف

 عاونأ نم عون لكر كذ ىلع ىلع اهنف اوُنأ ةسف تافلؤم هيف

 او رك ذو ًاقيقدافصو اهوفصوو رويطلاو تارشحلاو تاناويملا

 اهعئابطو اهتافصو املاكشأو اهءامسأ
 هيف اوعسوت مث وطسرا نع للعلا اذه برعلا ذخا دقو

 قافف ينيوزقلا دوم نب دمحم نب ايركز مامالا ءاجو
١ 
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 نتاع و انك فلأو إو ملا ىلع يف هومدقت نيذلا عج

 كلا ضأن ه وهو « تادوجوملا بنا غو تاقولخملا

 نا ل ماسح الا هذه 0( ةدلوخأا ماسجالا ن ٠ .ع هنف < ءاح دقو

 تناكازاو اتاندعلا ىف نكت مناف نكتمل وا ةيمان نوكت

 ل ناف نكي لوا ةكرلاو سلما ةوق امل نوكن نأ اماف ةيمأن ١

 ملكت لا دس ١ ناوباناء ىف كاك ناو تابنلا يف نكت

 يف ناسا |١ لو .قاوبللا يف ثحبإ نداعملاو .تابنلا نع

 هئاضعا حب رشت يف رظن مث هدلوت ةيفيكب ملأو هنم ىلوالا ةبترملا

 ف قىرح دقو تاردطلاو ماوهملاف ريطلاف ةميملاف عابسلاف

 مجسملا فورح سرب ىلع اهعاونا فصو

 قارولا درجا نس نرخ ةمالبعلل ل اأده 8 فلم غلبأو

 0 ادب دقق املا ندسحو ةدامإلا هقد نم ارضا

 ةمتللو بلالا يذ تصوت لتتساو نضنلا فصوو ناسنالا

 كرتشملاو رحبلا ناويح مئابط رك د
 كلاسم باتك » بابلا اذه يف ةمرعلا تافلؤملا نمو

 ااا ندلا بابشل ةزاضمالا كواس رابخا قراصنالا
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 هللا( ]ضف َك فو رملي يقرا نار كلا اذمم نو

 لوالا نيم سق لع لل 7 <24 7 قوتملا قم ةمدلا تبناكلا '

 ا 1 ىقوتسا دقو ضر الا ناكس ٍِق يناثلاو ضرأالا ف

 جالسلا يف اهئازجأ مفانمو ةفورعملا تاناويملا نكذ يناثلا .
 ناولالاب اهروص عم تاناينلا فصو ه4هبياع لمتشا ّ عدبأو

 ةيعيبطلا ةلاللا يف اهنك احن ىتلا

 تاتكو» ناولا ماع ٍِق برعلا هعصو فلؤم اشاو

 تدلملا يريمدلا ندلا لامكل 4 ىربكلا ناوبخلا ةأيح ظ

 كفورح ل تناول ١ 5كم عبات دقف « برعلانوفوب»

لإ افضوو مجعملا
 ْ اخ مو لس 65 هدد لع ناويح 

 ملكتو هأبازمو هلاك نع لاثمالاو رابقالاو كتالشلا ف

 هلبق دحا اهفرعي نكي مل يتلا تاناويملا نم ريثك نع
 مظغم كلا هءاتك قو ماعلا اذه ف ها زرحاف

 ايروا 6 ميظع نأش

 ناودملا ماع ف عر هدب دع دكا تربملا 1 دقو

 رصتخمو نيلوب يف ةخسن هنمو ةايللا نيع باتك اهنم رك ذن



 ظ يطويسلل رصتخمو در 1 ا قفاوخسل هنم هيبش يضاق نال
 ظ يريمدلا رداقلا دبع نب دمى رصتخمو ناورللا ناوند ةمسا

 تافلؤمو سيراب يف ةخسن هنمو « ناسحلا يواح » همسا

 د 1 ةقازلا ةئئااما اهبظعن دقق ةريثك ايرخا
 نويبروالا اهب عفتلاو اهم برعلا مرح دقو ابروا كفاكم
 ديج اهسنافت رردد اوعصرو مهمولع ةلود اهللع اوداشف

000 
 مد ضرالا تاقبط لع هجم

 اهداوم سيترتو ضرالا ب 5 ىف ثحت 0 وه

 ةبوامكلا نسماونلاب امنا قلعت ناثدبم هتحن يوطنو

 يف ةيضرالا ةركلا اهيلع ترج يتلا ةيجولويسفلاو ةيجيبطلاو
 1 مماقِبَط نع ًاذوخأم يعيب بيطلا ضرالا خيرات رس اهو

 أهناي رفحو اهنداعمو

 ةرادتسماب اومزخ للعلا اذهب ةصاخ ةيانع برعلا يبع دقو

 اوصقتساو اهرطق لوطو اهمرئاد سايق اونيعو ضرالا
 اوجرختساو اهاقبط فاللتخاو ةسأايلا م ف ثحبلا



 ةفقشا د لل ىلا لا 1
 أهدوجو بابسأو ريفاحالا يف اوثحن و ا اوسردو نداعملا

 اهراهظا ةيفيكو ضرالا يف ةنماكلا هال ل

 عرزلا نم هل حلصت امو ةبرتلا عاونا يف ةديدع ا

 رصعلا اذه يف ةيماعلا تافاشتك الا ظءمل لبسلا اودهمو

 ف دشر ناا لاق . ثيدحلا ايجولويجلا لع نانا اًذضوو

 ناامإ » هتصالخ ام اهروهظ بابساو لابحلا نع همالك

 ايئاخ ًاريشت ةطيسبلا هلو ريتن ةميظع ا زاالز نم لاما انت ١
 اهيهنرود لكاشلاس رالدا ىف يراك الإ زس ثدحت نإ ١

 لابخلاو.نداقلاو : : لق < نورقلا م “07-3 فولا
 عرملا عيطتسي الو نامإلا ةيدما اب ل ( :دلا) اماوغ ةحيتن

 نول دعب الو . ةريصقلا هتايح يف اهنم ائيش ىرب نا

 ىلع . ميرلاو ءاملا لعش ًاحيردت لاوزلا يف ةذخا مويلا لابجلا

 يفناهازت انكشتو اهات ظل ١ سلا هذ 4 كردنا) |

 هذهلو روخصلا ضعب يف ةعدقلا تاناويحلا ران او ريفاحالا

 : لاق نا ىلا « ضرالا خيرات سرد يف رثك ناش ريالا

 ىلا: راودالاو يقنع قالتشاب نإ الا تاقبلع نلسموا

 راجشالاو باشعالا نمتاقبطلا شعب فلأت دقو ابب ترم
/ 



 «ارح ةايلا ا والطب ابن ربا هر امر البلا
 بردا ابو ينلا ءلرألا نإ رسبلاو ر تفانت

 ل هلاق ام ناكملا اذه ريغ يف انركذ دقو للعلا اهديأو
 ينيوزقلا هلاق ام ضعب لمجن نا ناآلا انارد نآشلا اذه ف

 ناسلب لاق ةسبايلاىلع ًارطن يتلا ةئيطبلا تابالقثالا فصويف
> ! 0 0 8 1 . 1 

 .تلاسف |ادج ةعدق ةن.دمب امو تررم:هتصالخام نما دح

 ندا دل « ماعن اللاق ةنيدملا 1 سا كارلا 00 دع 0

 ًاحالف تبأرف ةنس فلا دعب هنيع ناكملاب تررمو نوماعب

 لح اذام تراقف اهنا عاضو ةندملا تراوت دقو ضرالا حلف

 ضرالا هذه نا لاؤسلا اذه ام لاق انه تناك ىلا ةنيدملاب

 هس دس توا 3 ١ 0 اهارت مك لزالا 0 تا

 ارحب تدجو لب احالف الو ةنيدم َرأ لف هنيع ناكملاب ىرخأ
 ل00 رات هبا يدار نكس هئطاش لعو اريك

 لاا1 ٠غ لأست نم كلثمأ اولق ناكملا اذه ىلإ رخببلا

 لزب م ناك ناكل اه نا

 0000 بيرا ىلا نوكيا ةنمز] ترملا ممسق دقو

 ”ردادألا ىنارآلا هيف تنوكت يذلا وه لوالا نمزلاف



 0 )ا
 اكو ةطسوتملا ي يضارالا هينتبس يذلا وهل راعإ] " ٠

 1 ناكو 0 ةديدل رش . لوالا نمزلا . يف 507 ا ةجرد '

 م كلذ سمئنتلا ةرارح اهم ذهنناال ةفيتثك رب وحش ظ

 ثلاثلا نمزلا/امأ :ضرالا هجوىلع ةبوضعلا تانثأكلار هظن'

 مث نيخشلا دلجلا تاذ الواو تاناوبملاا هيف تزرهل كالا وبذ

 اننمزل -قباسلا نمزلا وش عبارلا نمزلاو . ةمخضلا تاناويملا ْ

 ناسنالا لماظو ةسافوطلا| طارألا تلسر هيو ١١

 نيذلا مث برعلا نا ىلع لدن هك ميلاعتلا هذيف

 ايحولومجلا نب اهماع ماق يذلا ةيماعلا 'ئدابملا دعب أاوعضو

 رصعلا اذه يف

 مد باسملا تع

  ةيددعلا تالوهجلا جارختسا هنم دصّش ماع باسملا

 قب.رفتلاو مضلا يتقبرطب ةص وصخلا ةيددعلا تامولعملا نم

 دقو ةمسقلاو حرطلاب قيررفتلا نوكيو عمجاب مضلا نوكيو
 ماع م » ,مهلاثمأ يف اولاقف ماها مظعأ ماعلا اذ برعلا مها

 اهمها ةدددع (ءورفدل اولفحو « بالا لبق تامل د



 4 ْ بابملا 00 0

 لامحالا ةلوا زم ةيفيكح ةفرعمل ليملاو تحنلا باسح ملع
 تتارماب اهادع امع ىتفتو داع آلا ىلع لدن موقرب ةياسملا
 مثردلا باسحو اياصولاو رودلا باسحو ناطملا باسحو

 اهتدع ديزت يتلا ةيددعلا تالوهجلا جارختسا هتباغو رانبدلاو

 هيف ةفنصملا ىتكلا نسحأ نمو ةبربملا تالداعملا ىلع

 ةنس يفوتملا يبد راملا يزاغ ن مهاربا نب ليعامسا تاتك

 ةكرتلا ميسق نيناوق قلعترو ضئارفلا باسح معو ١>
 قرطوهلو ةءاتك الب ةميظعلا لاومالا باسم ءاوملا باسحو

 يل! 0 باصلا الانا كلا ضم يف ةررك ذم

 مل لا زاب اهم لل وعضو دقو عباصالا دوقع
 اقول تائمو تارشعو ًاداحا مباصالا عاضوال اوبتر 3

 تاجردلا باسح نيناوق ةفرعم هتباغو موجنلا باسحو

 ريذحتلاو ةمسقلاو برضلاب كلاوثلاو يناوثلاو قئاقدلاو

 عورفلا هذه نا ىلع . لوزنلاو دوعصلا يف اهمتارمو قي.رفتلاو

  هقاطن اوعسوام دعب قلطملا باسملا ملعب أهنع اوئمتبنا:ذق

 و37 هيف م هدا 0 ةرثك اناا ةفادارز

 . ءافول يأ تافلؤمو باجملا مقر باتكو ريغصلا راصحلا



 1 ١ ] اخ )008(.
 ل

 207 م0 ام ربك | رهو شل يل ينزل :

 ملاعلا ءاحنا لك ىلا اهلقنو ماقرالا

 هازعف نفلا اذه عرتخا نم ف ءاماعلا فلتخا دقو

 نييباروملا برعلا ىلا نورختا هازعو دونمللا ىلا مب

 برعلا نع هوذخأ جرفالا نا ىلع مهلك اوعمجأ ُض

 مالسالا دعب
 ةقرطو ةيددعلا ماقرالا هيف تلمعتسا باتك لوو

 باتك ةرهاقلا ةبتكم يفو . انيسنبا باتك ب رشعلالزانللا

 ةمسقلاو برضلاو حرطلاو ممجا دعاوق نمضت رخآ يطخ

 دادعألاب ةصاقنا ١ 1| ماك سر

 تامولعم نم هدب دع تالوهي جارختسا ةغ اتي ربحلا

 لفعلا عاضوا مطغأ نم وهو صوصخ هجو ىلع ٌةْصو رفم

 ندلا 3 مها ا يملا ىكو ةقدلا نم هيف امل يرشبلا

 نم لاق 8 ةربع الو اب رقت مويلا اهفرعن < هدعاوق ا وعضو
 هبتك ام نال سخرباو سوتنافوذ يناتك نع اهوذخأ مهنا



 00 : ياللا نم يس دا ناذه
 01 07 سا ءاماع حلطصا دقو

 نال يدل اهننانو هب نيعشب لوهملا بولطملا نال ددعلا افيأ

 عب سم وهو للملا اهنا "يش هماهبا ثيح نم لوهج لك
 كلذ يف ةينيعسايلا بحاص لاق مهجملا

 رذحلا 3 دادعالاو لاما ١ ريتا رودبا هنالل لك ظ

 ملال كلن دحاو ردو 0 ددنع" لك 'لانملاف

 بصت'مهفاف رذجللو أ لامبا بسن ملام قلطملا ددعلاو

 جرختف لاونملا اذه ىلع ةلأسلا ىشورنلا لمعلا عقيو

 نوايا ٠ انجالا اذه نم رثك | وأ نيفلتخم نيب, ةلداعمملا

 ًاحيحص ريصب ىتح رسكلا نم اهمفام نورتو ضعب اهضعب

 هللا ثا ١ ام نثككاوأ «ةلباقملاو ريملا»رملا اذه يمس كلذأو

 ضعب نا لوش نودلخ نا نك ةتس ىلا دنع ةلداعملا

 2 قوه ىلا اهغلب و ةتس ىةرم رك 1 ىلا اهابما قرشلا ءاماع

 ش -س ع

 دقو ةيسدنه نيهارب ةقيقد الامعا ا حرختساو نريشفلا

 نم عبارلا يف سديمترا اهلمعتسا يِ يتلا ةمدقملا ليلحتب اونع
 دبع ارا وحلغب لف ةناو رداد ركلا قدمنا



 . ةلموار عوطتلا "1 1 نا ىلا ةنكمت

 قسوم نإ دم هللا دبع وا لعلا اذه- فنص لالا 31

 هدروا اع لوقلا اذهمخ د[ انس قمالعلا كلل لا رارملا
 ةلاسر مضو ةعلك نؤؤم ألا نا وهو هءاتك :ةهدقم ىف ل1 رارملا

 كلذ ل ةماعلا همهغ بولساب ةلباقملاو ربخلا يف ةطيسل

 ةصيوعو ةلبوط دئنيح ا رعلا دع كرتاكأ ريحا لكان

 ام لعلا اذه ةدئاف نم نومأملا ىأرف ءاماعلا الا اهب مفتني ال
 ينز راوللا فيلكتب بعشلا تاقبط عيمج نيب هرشن لع هله

 ربحلا ”يدابم ةماعلا ميلعتل ةطيمسد ةلاسر عضو

 ايوا يف ةببظع ةرهش فنك !انه ىبوقألا نا لع

 زي يدرانويل ةمالعلاو نادرك ةمالعلاك اهئاماع نمش رفنا ىتح
 ةرهشلا هذه ببس نا انل حوليو ربملا مع عارتخا هيلا ىزع

 ناو يمز راؤملا ثاتنك نع ملا اذه اوذخأ جترفالا نوط

 عرتخ نا |ملوق يف رلبكو لفيتس اودي ؤ,. | م + تلا ءاملعلا

 ريبشلا يرايقاللا نابمن نإ رسوم دلل
 هبغيتاصتاانيلا تليصوو'ربخلا ف ص ترفل ريتال 000

 ءافولا واو لسانب عاجش لماكو با يمز راو لا ىسوم ينا دعب



 وباو ه م١ ةنس يفوتلا يرونبدلا ةفينح وباو يناجزوبل
 نودلخ نإ لاق مريغو ها(. ةللس يفوتملا يحرسلا سابملا
 تسلا ربملا لئاسم يف مسا نب عاجش لماكي نا باتكنا
 ىلا الا )101 نم رثكا هجرش دقو كلا نسا نع

 مدختسا دقو .يثرقلا تايك هناعرز نسسحا نمو اوداحاف

 اوذخا مهنا جرفالا فرتعيو ربما يف ةيدنملا ماقرالا برعلا

 دنملا دنع هئم دجوام ناو تار نع همسا عم ملعلا اذه

 يش : قاربللا ن : م ال كارلا

 © ةسدنهلا 2ع

 0 ارحك ىلا ةسدنهلا يف برعلا عج ص ناك

 بتكو لعفلا ىلا ةوقلا نم ملعلا اذه جرخأ يذلا

 0 ينا ةفالخ يف تبع دقو نابويلا ءامكح نم

 يف لماك وبا هل لاقي ريبش سدنبم دب ىلع اهيبرعت ديعا مث
 حوطسلا يف ةلاقم ٠١ هيفو ناكرالا باتك هام ريبك فلؤم

 ددعلاو ضعب ىلا اهضعب حوطسلا ةبسنو ةبسانتملا رادقالاو

 000 لا قطا دقر تايجلاو روذملاو تاقلطنلاو
 تاطورخملا ملعو ةيوركلا لاكشالاب .صوصخملا ةسدنهلا 1



011 

 (5.0)_رث 7 بيللا ةرايضح 00 ظ
 تع ديحل حي ل 1

 1 رد ماجألا يف عوطقلاو لاكش الا نم عام اوفرعو ٍ

 لاش الا عفر اهوعرتخا يلا قرطلاب ءانبلاو ةراحنلا ادا

 مثالا نوف ماوس ىلع ةيسدنملا مولعلاب اوزاتماو اهرجو

 9 و حالصالا ف ةناغ أهدعب ل دعاوق 0 اوعضوو

 هللا مهجر ٠ انش نا نودلخ نبا لاق اهب ةصاخ ةبانع مهل

 بوثلل ن وناصلا ةءاثع ركفلا ةساينملإ ملع ةسرامم » نولوقي

 اولعح دقو » ناردالا نم هيمو راذقالا هنم لسغب, يذلا

 جارختسا ةعانص هو ) ةحاسملا ( اهمهأ ةديدع 85 اهل

 ةبساو امجريغ وا عارذ وا ربش ةبسنب ةمولعملا ضرالا رادقم

 عو رش ٍُق ةرظانملا 2و كلذ ل كتبسف ادا ضرا نم ضرأ

 كاردالا يف طاغلا بابسا يف ثحب ملع يهو « ةسدئطلا ٠

 مولع مو .ةيسدنهملا نيها ربلا ىلا ًادنتسم هتايفيكو يرصبلا

 نآلا نزل د1 لابع البو اذملا لع د نب 9

 ناشلا ةميظع اروبا ةسدنهلا قف ترعلا كتدحا دقو >0

 باسملاو ربجلا يف اولخدأو قطنملا ىلع اهوقبط مهنا اهم

 7 نم ةاسكلا 00- 27 يف ةدددج بيلا

0 



 0000007 ْ ةسايسلا 0 1 (

 سفك يللا د نم ديا ع رختسل م ةدددع ةيسدنه

 نب نيطخ حرطو " " ةيواستم ماسقا ثالث ىلا ةيوازلا

 لئابلا 21 ي اولثلا شاو ١ يلاوت ىذ ..بنريطخ
 مع اركضألو 7 ماسقا ة ةحس ىلإ ةراملا ةل اك ةشادنملا

 ساوقالا فعاضم 0 نع انرهسملا او و تائلكلا

 تاطورخملا ملعو ةيوركسلا لاكشالا لع ةسدنهلاب انو

 يرث نوكأ رام يفإ ماعلا تب ةييبك ةدئاف ءاتبلا اوذاقأو

 ةملظملا للا آلا

 تاي ةسالا جدنا

 ٠ ةرادالاو ةسايسلا لاجر نم نوريثك برعلا نين رهظ ظ

 نو سهو ناورم نب كاملا دبعو قرششلا ةيهاد ةبواعم م

 نيذلا ةالولاو ءارزولاو ءافللا نم مريغو نومأملاو ديشرلا

 هنانع 25 دقو مثدادعت نع تاتكللا اذه قيضبإ

 00 اولا للا ىنابسلا املا يف ايسألو بعلا

 2 ةلودلا ماظن يف ةديدع تافنصم اوفل 5 ةيرادالاو

 . ةيرعلا ةغللا بادآ خيران (م) ءاكحلا مجا رت (م)ءابطالا تاقبط )١(



 هةشيففالا ٠ ا لم ل 28
 ريغك كلذ للختب ةكلمملا ريبدتو شيلا مهظنتو ةيعرلاو كلما 00
 امنللذ ريم ىلا نيفلظولا) ءارشألاو كوللل حئاصنلا نا

 ةسايسلا باب يف لخدب
 برعلا نم ائيلا تلصو يتلا ةسايسلا بتك ممأ نمو

 . يف ينارافلا رصن ينأ باتكو يثلبلا ديز ينأ باتك
 قاتلا در قليل كاملا هايتس يب الكو :ةعدملا !ايسلا
 ىنأ نبال كلاملا ريبذت'يف.كلاملا ةساّيّكب باتكو 4.٠ ةئس '

 ةسايسلا ثاحبا نم احب كرت ل ليلج باتك وهو عيبرلا
 باتكو هلئاسم حضوأو هقرط الإ قالخالاو نارمعلاو

 كولسملا جهلا باتكو يئوطرطلا ركب يال كلولملا جارس

 ةدردلا تاكو هللا دبع ن. نحر كسا كال ةسايس
 ليعامنا نأ دومخل ءارز ولاو ةالولاو كولملا مئاصن يف :ءادرقلا

 كلاسملاو قرطلا نايبو كلاملا فشكة دب ز باتتكو يزيملا
 عوضوملا اذه يف ةسيفنلا ىتكسلا نم هريغو

 هج نارسسلا لع خيم
 بفدص' نم هشباو نيبساسلا ذيف ىف نازمسلا لع اكد

 نم لوالا ءزجلا يفو هتمدقم يف ركذ دقف نودلخ نبا هيف |



 , ك0
 نسا ضرب امو عامتجالا ماظنب قلعتي ام لك هخيرات

 لفاقللو ا سكلاو ناطلسلاو كلملا ل ةناذلا قيارعلا

 يفءاجو . بابسالاو للعلا نم هلكك لذل امو مولعلاو عئانصلاو

 عيبررا يبأ نبال كلاما ريبدت يف كلاما ةياسن تانك

 بدالا دك نم ءريغ ىام ادع نارمملا ىف ةقئاش لوصف

 ئ ا ةسايسلاو

 ظ ةديحلا راغلا نضعب نم نارمعلا لع ناك دقف ةلمجا ىلعو ظ

 اهيف اوفرصتف منرفالا مهنع اهلقتو برعلا حارق اهتجضنأ يتلا

 ”ا اهقيسنتو اهو يف اوننشتو ٠

 < يبايسلا دادسالا 0

 هيف اوفلأو يسايسلا داصتقالا لع ًاريثك برعلا ينع

 ةراجتلا نساحم ىلا ةراشالا باتك اهمهأ ةديدع ًابتك

 7 ني كره ز يتشمدلا يلع نب رفعج لضفلا ينأ خيشا
 3 اواو التتماو ةنأ ١ لام ا ةقيقح يف ثحب

 ظ كلذ لك اش امو ظ

 ْن 0 افانيماوا هاوسلا تاتك ةيمهالا يف هيليو



 كاصمك تيجي 5 3 لع
 -. م ]ا[ ةط- 3 ا قولا ذيك

 .كلذد ريغو ةالوفلا 5 سهاوجلا ا 0 "3

)_ 
 جهسشسسسلسللا

 ملا اذه 3 كنك يىنلا تكلا نم ريثك"

 ظ مد“ لزتملا ريب دن ملع 0

 مهدمت حضنام دعب الا نويبروالا هيلا لصتي مل لعوه

 . ةنس فا نم رثكأ ذنم هيف اوفلأ برعلا نا لع ثيدحلا
 لادتعا ةفرعم » دنع ملا انه دج للا نادناز موحرألا لاق

 فلارطو ةدالزأو ةضفوزو نانإالا را طر لاوس

 هعوضوم فراو « لادتعالا نع ةحراخلا رومالا جالع

 6 ماظن الا ثيح نم ةرول صاخشالا ١ لاوس

 ةياعر نم نكمتيل هلزنميف ناسنالا لاوحأ ماظتنا » هلصاحو
 « مهْنيي و هنيب ةبجاولا قوقحلا

 ها 0 اذه يف تافلؤملا رهشا نمو

 ميهاربال هريغو خيبطلا يف بتكو تسربفلا بحاص هركذ

 وصلا .سابسلال ناسيا رباو دوا نب انليبو يذبل ١
 دقو مثريغو يزارلاو بيبطلا نب دمحاو ىحب نب ىلعو

 دتف ابمظعم نكل حيحصلا يللا ىلع ةينبم ابلكت ناك

 ظملا ءوسل
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 م 1 رعلا مولع رئاس الجم

 ىلا برعلا مولع ةداعسلا حاتم باتك بحاص مق ٠
 ] باوأ ةتس

 مع ا ميلا ال
 ظ خيراتلاو ةيلاسألا مولعلايا ظافل الاب ةقلعتملا مولعلا 8

 تاع ولا ملعو مجارتلا مع اهل ع 4 أهددعو اهريغو

 1 ممراضح رامتو برعلا عاضوأ نم مجالا لعد هريغو

 مهنع جئرفالا ةنحلا

 تالوثك نم نالذالا يناع ا مولعلا الان
 ظ مولع اح أهددعو

 تايعيبطلا اهنمو كرايعالاب ةقلعتملا مولعلا ًاعبار

 العا ٠ اهدالعو كلذ لك اش امو بطلاو تابضانارلاو

 مولع ةينامث اهددعو ةيماعلا ةيمكملا مولعلا ايما ظ

 ملع ةئم اهددغو ةيعرشلا مولعلا اسداس

 تافلؤملا نم فولأ مولعلا هذه نم لك يف برعللو
 2 مدقت ام ىلع راصتقالا نم 57 ' 1 كلذل ةسيفنلا

 ماقملا قيضل

58 



 (مه) برهلا ةراضح 20

 عبارأ نلاصفلا 0١

 « برعلا دنع مئانصلاو نونفلا ل

. 14 

 5 برملا 0 ِ

 عونو افوفص فحزلاب عون نيعون ىلع بورا تناك
 > دقو قبولا فحزلا لاتقو » نودلخ نءا لاق . رفا ركلاب

 قو م هيش ىوسل ف وفضلا نإ فلل كلا لاك

 يفو . ودعلا بهر أو لاتقلا قف قدصأ نوكت كلذاو حادقلا

 أك انه هليبس يف نولتاق نيذلا بح هللا نا » ليزتتلا

 « صوص, م ناينب

 لوأو افحز هلك مالتسالا لولا يف برعلا لاتق ناكو ٠
 نب ناورم سيداركح ةئبعتلا ىلا راصو ففصلا لطبأ نم
 اهنوبترب اوناكو اقرف مويلا هيمسن ام يه سيداركلاو او كحل

 اشيج دئاقلا وأ كلملا يدب ني رولي الح انف ا

 ةنميملا هنومسي نيعلا ىلا رخا ًاشيج مث ةمدقملا هنومسي ًادرفنم

 نم رخآ' ًاشيج مث ةرسبملا هنومسي لامشلا نم رخآ ًاشيج مث

 هشيحب دئاقلا وأ كاملا_فّشو ةقاسلا هنومسي شويجلاءارو ٠



 ١  0 1ا 0 21

  0 (1 » 3ا
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 مةناعال ميسا ءايغأ ىهناعال ةياسملا اها 1 ايلا دابا
 2ع 7 سو ةنمملا :  1ليسو هو تتح >

 555 مستكه تك

 ا 6 00

 دا
 اي 6

 ٍ : نيا هرم رد حر وتس
 رض ردا ىلإ : 2و

 ا
 ا

ٌ 
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 ا 5 ا

١ 
 ا

٠ 
 ظ جر | جيوسسس» |

 ا

 م 0 ةرسيفما ةاج | سال ربغ ةلا دياق
 ا 3 ١

 | ةمرادلا| دياوفح اذا لعل - لعل بلقلا دياق باعبسا

 ا و



 اا دفع 14 0 1 للا ظ

 ةيبعتلا هنوعدب اوناك ام دلكربقأ ا ا

 تنيرت ( )١ يهو عاونأ ةعبس لع مدنع ةيمتلا ناك ظ

 بواقم لاله لكشب (؟) لاله لتشت لعمل
 ليطتسم عبرم لحمل ( ) ةلهأ ةنالث لكش (*)

 لكش (0) 0 دانا
 اوناكو ىرخالا لخاد امهادحا نائرئاد يهو ةجودزم ةرئاد

 نخا 'يش هبشأ يو .اليلق مهدنج ناك اذا اهلا نودعم

 ترانو ا يأ ةيبعتلاب ننفتلا نم جئرفالا هيلا غلب

 قالا ىلا شويحلا ةدمع لازب الو ملاعلا هب خود يذلا

 نوندبام دنع ركسعملا لوح قدانخلا نو رفح اوناكو

 يف قريصلا رت 1 لاق د الا نم ١ دنس ١

 ظ : برحلا ةسايس
 . يلا ةفعام قللا# نسلاو ١

 مبت عئانصلا مئص اهب ىو

 ' هناف كسلا قاردنملاو

 عطقأو صاالدلا دح ىلع قم ْ



 1 1 را نف ( م(

 0 210 بارا يطا وم كرا"
 مف هيف نبل ايمحا 0 ظ ظ

 ةلبخ نرخ اذا كابلع :قدنف

 نب 1 ًارفاظ 35 كتراسلا

 ,.هدننعا لاو ناريه داولاو

 عطش كاشيح تو ودعلا نيب

 ظ ةشع سوفا ةزجانم لعجاو

 عنمأ وه يذلا قدصلا كؤاروو

 ظ ل ع نئومحلا تّساضن اذاو

 عسو حامرلا نانا كلنض

 0ك ةلهو نال دمار

 عضعضي لوكتلا راهظاف اتيش

 همابش لها عالطلا نم لعجاو

 عدخ 0 هم مف قدصلال

 لاق نيفص مو هءاحأ للاط يبا نب يلع ىصواو

 او رخأو عرادلا ارنادقو عرس 0 ةوفص اوسق »

 ماهلا ىلع الا ايظا: سارسالا ل ا| اوضعو رساحلا
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 (مو.) برعلا ةراضح

 راصبالا اوضثو ةنسألل نوصأهناف حامرلا فارطأىلع اووتلاو .
 ىلوأو لشفلل د رط|هناف تاوصاللا اوتفخاو شأحلل هير هياقا

 يدأب الإ اهولعج الو اهوليمت الف م ايار اوميقأو راقولاب

 «رصنلا ل زي ربصلار دش هنافربصلاو قدصلاب اونيعتسا ون اعجش

 اهسردو ةببرأا ططخلا مضوي ًاريثك نونعي برعلا نكو
 مهتكذحو داوقلا ءاهد ىلع نودمتعيو ةكرعملا بوشن لبق

 بر»و « ةليح برملا » مطاثمأ يف ءاج دقو مثريب د نسحو

 مهترهش تقبط ماظع داروق مهنم غبنو « ةليبق نم عفنأ ةليح
 1٠ مهريغو صاعلا نب و رمعو جاجحلاو ديلولانب داك نيقفاألا

 نب دلاخ نع همالك يف نيس رحل ججرفالا باتكدحأ لاق دقو

 متأب مظعلا دئاقلا اذه ءاهد هيف رهظي موب يتأيس » ديلولا

 ىلا مثرظن برملا لاجرو نوخرؤملا هيلا رظنءو هرهاظم

 « نويلوينو ردنكساو لابينه

 رصنلا زارخال مود برقلا ناك ىلا .ءادنلا أو

 قلايفلا ططخ ديحونو شرملا يف ةيبصعلا ثب بورحلا يف
 مو ةسرملا تادعملاو :ةحلسالا نم راثك الاو اهميظنتو

 دشح يأ يباعتلا بتك اهنم برملا نف يف ةديدع بتك



 يباعتلاو ايشالاك ربا واق نشات كفا
 'ةاملا تلذح حابشالا ”اورالا تلح اذاف حاورالاك

 يال هلا دوقو داهجلاو شيلا ةسايس امك ا

 كلذ ريغو قازرالا

 اا ا تاس لأ نم
 هللا دبع نب نيجال ريمالل «ندايملاب لمعلا يف نيدهاجم ا هلو

 ةبركسمعلا تاكرملا يفثحي وهو يسلبار طلا يماسملا يبهذلا

 ' نيلرب يف ةخسل هنمو

 دام ب ةفرعم يف بوركلا فشك باتكو
 باوبا ةرشع يف ءاج دقو ينسويلا دنت نب ىسوم .نيدلا

 أهنم جو رمخاو برملا ف لوخدلا 90 ناطلسلا فوقو ) (

 نوم ناطلسلا هيلا جاتحن ام ( ؛) اهيلع هب ناعتسي ام (")

 لضف (1) ءافولاب لمعلاو يغبلاو بجعلا بنج (ه) ةيسورفلا
 كذا لك اش امو ةراغلاو لوغدلاو راضيا

 نب دمحل ةيسومانلا دئاوفلاو ةيكولملا ماكحالا باتكو
 لوصفلا يف ةيفاكلا لاوقالا باتكو شيجلا بيقن يلكتم
 يناطيب ربلا فحتملا يف ةخسن هنمو ةيفاشلا



 بويا يف ةيرركسلا كار ط او ةيرملا يف اس طر
 ركسمملا مظننو أهداّوقو 100 شوا خردو

 مسق لك ةلزنمو هبدن ربو

 اونسح أم دعب ةعدقلا ا ل

 اودازو مثدبع ىلا ةدوجوملا تاعارتخالا لك اوفرعو )١( اهف

 1 ١

 “3 - دع كرا دع ... م بسن .اروس 4 نحب

 ةينانوملا راثلا نوفدَقي برعلا نك ناسرف

 « سيراب ةيتكم يف ميدق ي طخ بناتك نع الش »

 ش اولمعتساو دورابلا اوعرتخا نيذلا مث مها رش مافكو اهيلع

 ماع ةئمنمرثكا ايجعرفالا لبق(؟”)بورملايف ةيرانلا ةحلسالا

 هيسارك ةكرعم يفةسملوالاهولمعتساو مبنع حمر فالا اهذخ دقو

 هيةه ةحفص ىلا ه هو. ةحفص نم موسرلا 3 (١

 م0٠ ةحفص يف روشنملا مسرلا عج عجار (؟)

 ٠.١ بك ل2 0ك ل يلبي يبا



 ا ةيركسملا شاكر 01 1 لكل اولعج د ؛

 '  موجبلل اودعتسا يأ «ريلفنلا ريفنلا » ملوك ًاصاخ ادن

 اورقبش يا « ةمجرلا ةعجرلا »و اومحها يا « موحه »و
 «شض لا [شرالا »و دابملا اوبكرا يا« ليلا ليلا فو

 اولجرب يا

 ةين انويلا راثلا قالطال ةيب رع راصح ةآ

 داّوقلا ا ايمي ناك لا ظافلالا ديلا ةهاكرح ةيعوللو



 0 لك ل 1 0
 ليملا (4 ) : يه هذهوأ ل ىلا 71 راب ١

 ةزادتسا(ه) لاتفنالا ةيوست (4) لاتفنالا (ع) ب بالقثالا() ظ

 عوجر () نارتقا (8) رطاقت (0) ىربك ةرادتسا (0) ىرغص
 عابنا(١1) فاعضا )5١( ةقلطم ةرادتسا(١٠) لابقتسالا ىلا

 شيج )١5( فرحنم شيج (14) ةرسبملا عاسأ )٠١( ةئميملا .

 مدقت )١18( ضر (17) ميقتسم شيج )١15( بروم
 بيرت دعب تير )١( هفدار (؟١) وشح )١5(

 م22 ةيرحبلا برحلاو ةحالملا اجه
 دنحلا عم ةعساو رجاتم مالسالا لبق برعلل ناك

 بوكر ىلا ةجاملا مهعفدت تناكف مجريغو مورلاو ةشدحلاو ١

 رزملاو لابحلا بانتجاو بكاراا رييست ةفرعمو راحبلا

 هتقلعم يف يلتاا موعلك نأ لق . روت هلال
 انيفس مارت رجلا ءامو ١" انع قام + ريل

 انيدجاس ربابملا هل رخن ”يبصانل ماطفلا غلب اذا

 لحاوس ىلع برعلا مالعأ تقفخو مالسالا رهظ الو ٠

 بو رحلاا ىلا مهسوشن تقانمورلا نفس اودهاشو رصمو ماشلا

 لعج مث اهلتحاو سربق ىلا رخبلا ةيواعم بكرف ةيرحبلا



0 - 20 1 
0 

 ا 7 وتد يا

١ 

 0000و ًالوطسا ةيرطا نيدلا عومج برعلا ىسبدقو
 ان طانألا عنصل تاناسرتلا اواشلاو مو ىلا نحب مهليطاسا .



 04 )نا ك ةييل 0 ئ ا 1
 3337-00-+-9-7-7-يهج 0

 راحبلا ةكاخم تراص ىتح نمز لب وط ضع رفايتادسم دادعاو

 ةيلقصو اين درمسك مورلا رحب رزج ربشأ اودتفف مدد ةضبق يف 1

 * طاوش نم ريثك ىلع اولوتساو اهريغو ثيركو هظلامو

 يلقصلا دما ممريهاشم نم ماظع داق مهنم غبنو رحبلا اذه

 ىمنم برعلا ةرامع تغلب هدبع يف برغملا ليطاسا دئاق

 نودلخنءا هاورام ىلع لوطسا ةئم اهددع ناكو ةعنملاو ةّوقلا

 يهو ةنوشلا اهنم عاونإ ىلع ةيراا| نفسلا تناكو
 نولقتب اوناكو ةقارحلاو عاذدلل ججارباو عالق اهيف ةريبك ةنيفس

 ةريخص ةنيفس يهو ةدارطلاو طفنلا يمرا تاقينجنملا اهف

 . كلذ ريغو ريسلا ةعبرس

 مد ءانبلا نا جمس

 ماظنو ناقتالا نم |ًدح برعلا دنع ءانبلا نف غلب ١

 نايبلا هفصو نع رض و روصتلا قوف ةسدنهلا

 3 لب ةراضحلا صاظم مظعأ قي نفلا اذه نآك أملو

 هبلغ ناك ام ىلا ةراشالا نم ادب َرأ ل مالا يف اهنكرا مظعا

 رثنو ةدلاخلا مرات معا 5 لع ارضتتم فما لش

)5( 



 0 ةراضملا نم ةيلع اونا

 ظ ( )| 10١  مرعأج لاق دنو قرلار
 اللا ىلا اندم اورظلاف ' ابلغ لد انراثا كلت

 تيران هن طالما لبق مراث ا نش
 تا يذلا ميظعلا

 ايندلا بئاحع نموهو نيلبج نيب داو ةجرفيف سيقلب ةكلملا ٠

 اوخرأو هراكملا دم كوع عاقل امس نوخرؤملا م دقو

 رظنا ) ءاملعلا دنع هيلع عمج ريغ جرا هونّيعو هئمزب

 ٠ !إ ' (ابر 0 , رخ

 نملا ءاعنص ىهاظب ليمج رصق وهو نادمح رصق اهنمو

 ع ءانبلا مكحم وهو بيراخلا اهنومسي ةريهش فرغ هلو
 فراخزلا نم فصوب الام هيفو تاقبط عبس وذ عاشرالا

 وذ نا 1 رفق نا طبحلا طيح ف ءاج . هس رفلا عئانصلاو

 ةعبسل رصق هلخاد يفو رفح أو نك اررغمأو رمحأ هوجو ةعب رأ

 او رار نازح نوع أ نيفقس لك ني فوقنا
 .ريدنلا حرصو ةفوكلا رهظ ف قن رولا رصق اهنمو ظ

 نب ةبلعث هان ناروح فارطأب ناسغ كولم ةينبأ نم وهو
 يناسغلا هنمج كو ورم





 تبرأ سفقو ءاديوتسلا ردقو قار ايلا ِِق ردا رصفو

 ناكو يناسنلا ءايداع نب لدوملا ارهانب قلب الاو درام انصحو
 نابل نآكو ءادوش ةراححأ ىبم وهو لدتا ةلودب درام

 ع

 افرع ىقو ءاضمو ءادوس ةراحح و قم ءاهن ضراب

 ىضقا ددعتملا

 ءايزلاب وعلا هرب زلا 6 00-0 نا لبق 5 اةماو نافعا

 قالا نو درام د 0 )تم ا أمهدحتف لع ّوقن وهن لذ امد ردخاح

 لاو بهذف

 ىلا اهداش ىلا ةقهاشلا روصقلاو ةرخافلا ينابملا امأ

 ىصحت نا نم رثك افمدقلا ملاعلا ءاحا مظعم يف مالسالا دعب



 ًامدق ١6١ةضصرعو 0 هو. 0 برعلا ردة أ, ما

 فلتخلا ماخرلاو ترنارجلا نم ةميظع ةدمحأ لع ماق

 ندع ع 9

 وعدتلا

 يومالا عماجلا

 نم لسالسب ةقلعم حايصم فلآ ٠١ هتبق يف ناكو ناولالا
 ءاسفيسفلاو يىناشيقلاب ةني زم هتبقو هناردجو ةضفلاو بهذلا .

 ئ ةيسدنهملا موسرلا عدبأ لع.
 ا ءانبلا ةسدنه تغلب دّقف نلدنالا ف امأ

 نات الاو عادبالا نم



 هئمز 5 دا : 1 دورت يبوشلا 35 ْؤملا 0 دقو

 لوالا اسما روس ء نال ىلا سلدلالا ىف يعاثملا قرا

 001 ل راكبا اون هليفو ارشاغلا 00 ماعلا نإ علا لوا
 ا” سيطر ناولالا ةفلتتملا مطلب يورو وشلل
 00 0 مازبالا يف ةاغ ةيشدن# امور لع ادن
 ىلا هنيفو رشع ئاثلا نرقلل 'ريئاعلا نرقلا نم دنع يناثلا

 نا زلجلا اوني زف ةيبرغملا يل لع ءانملا لعل .ترعغلا

 حيبسنلا هكايح يهو شاكرزلا ةعانص اوعرتخاو يناشييتلا
 رويل ٠ راهزالا ابن نومسزت ةدضفلاو بهذلا نم طوخ

 اينا# لدبتف ةنقتملا ةليمجا موسرلا نم اهريغو تاناويذلاو

 : '"اممةشلا - وأ غئاص ديب ةكوبسم

 000 ًاديلقت ماخرلا ه هن اودإق داوملا نم أي زم اوعرتخا دقو .

 1 ايها شرفاء اربسو

 دعبأ ءانبلا غلب هيفو ثلاثلا رصعلا كلذ دعب لا
 دهشت 5 عضولا لاججو ةسدنملا نسخو ناقتالا يف ةءاغ

 فلا نبا 3 ةلئانرشب نصح ىعو . ءارخلا ةبظع كلذبأ



 ةشيزم امئاردجو ةضفلاو فدصلاو جاعلاب مصرم زرألا |

 ءارملا رصق يف دوسالا راد ظ ظ

 ن.الا ىلا :ايقورو اهنا لع اهماوا ازال ةيسدب مويس ١

 نامت الا يف ةباغ يهو نيتقيقشلا راد ةثلاثلاو

 .فتيطاسالاب ةني زم ةرخخاف تاعاق زودلا هذه فو 232007
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 ءارلا عماج دفاون نهد ةدفأن
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 أاهس زو ا ينع نم روهشاو م |“ ةنكساولا ثلاثلا



 - 1 : ظ أنبا نف 1 ع

 : ا هدد رصق ءارلا ابل لإ دقو . لولا فسوب

 لالا مديلقتب اوغلبب م مهنا عمو ٠ ارتلجتاب ماهتديس يف

 ((+اواةبرصعلا يقاابملا مظعأ ن + دعا دول امل

 لإ 01 اباقلو ةشدنملا لاحم ءارخلا اضن او

 ىلع رصانلا كلملا هانن يذلا ءارهزلا رضق الاجو ةمظع اهقوش ظ

 ماخزلا عاونأ رفنأب , ةطلبم هسلا# تناكو هبطرق نم ةبرقم
 : 5 فبسشخ نم ةعوئصم هباواو بهذلاب ةايتعم هفوقسو

 ةيقهدم ل 1 ابل ءاسلا يرحب ةزك ةييح هيف ناك
 لع بهذلا ضصلاخ نم هموم هيفو ناشالا هعب دب عنصلا

 3 ع ع

 رهوحلاب هموسرم نابعنو تاقءو لازم انس دروص اهردصا

 تايلالا ري عن ةشوت ءاررالا تشخ نم هبا 1 تناكو

 . لاوق يف تغرفأ اهناك ناقثالاو ماككحالا يف ةباغ هتدمعأو
 ناك يللا ا اهامأو رشقلا اذ ننال لجأ

 00 5 ىرررشملا لاق. ةقالخلا سلع ىنسب
 هنول ىلإ ىلإ 1 1! ماخلاو تدذلا نم هفقس ناكد

 دل لا اذاعه ناطيح تلاكو هسسانجأ ةوللا

 م00 ٠ دانلا فحأ ىتلا ةبيثبلا هطسو يف تلفجو



 ا

 بهذلا نم رمعقلا اذان تناك ١ ةطسا كنا

 يف ناكو . قيئزلاب ء ءراكأ مظفإ جب 2 ررص هطسو فو . هدفا ظ

 ىلع تدقعنا دق باو ةسامت ساجملا اذه نم فبناج لك

 رهاوجلا فانصأو ىههذلا مصرملا سونب لاو جاعلا نم ايانح

 تناكو.قاضلا زولبلاو نووملا ماخرلا نم يراوس ىلع تماقو

 ردص يف اهعاعش برضيف باوالا كلن ىلع لخدد سمشلا
 ناكو .راضب الآب فقل ابر رن كلذ كم يبطل ك طش رولا
 ىلا اموأ هاجم لهأ نم ًادحأ عزف نأ دارأ اذا رصانلا

 ناعلك ساجملا يف ربظيف قبئزلا كلذ كرحيف هتيلاقص دحأ

 نم لكل ليخب ىتح بولقلا عماجمب ذخأيو زونلا نم قربلا
 « كرحتب قبئزلا ماد ام مهب راط دق ساجملا نا ساجملا يف
 ةعونتم راحشالا ةدددع نيتاسل رصقلاب رصانلا ساو

 ةمغارا بيلع تبن لكورافو ىلا نم ضابنا ةريثكر املا
 : ماعلا تانج لجأ نم ةنج ال ىتح هانملا أهمف قر

 : امانر يف ىعاشلا لاق دقو
 انانسشأ هقدلا ءاريتسم" ارم 0 ءارشرلاا 0 ١

 انأم نم عجرب لهو تلاق يعجراف الأ ءارهز اب تلمف



 م لا
 ١ ا .
 ل اناومأ ندش تبداو ىعم دق نم رانا ا 1

 باش 4 ةسدم ف تيحارشلا ردق ةريبشلا مهن أيم نمو

 :ىملداالا دابع 3 دمتعملا لوش هيقو.ةيطر ةلامجا نم

 ىتف نع ا 2 ّى ميسو

 ةطسقرس 4 ةنيدم يف بهذلا سلو 11 أهممو

 ظ ظ 3 : دوه نا لوَش أامهمفو

 37 برطلا ل0 فلن 015" تهذلا نحو ر ورسلا رصق
 قش نول يد 2 نوم املا هأنن هلا سلط رمق أاهنمو

 ٠ رم هبق تاد هريح هطسو ف م ةلبا أ الاومأ هيلع

 2 ةسدنب ةيقلا ة 2 ىلا ءاملا بلجو بهذلاب شوقنم حاجز

 نم اهتاونإ لت سكش ةبقلا ىلعأ نم بصي. ءاملا تاعج
 كس 0 ا هع الابلخاد ىف نيلاج نومأملاو جراملا

 : هلوش عيردبأأ ديالا نه قرصا دع 1

 رطاخلا اههسشل يف راحت هيرد تاسنالا هةنويش

 رئادلا كفلا هيلع يشو ىجدلا ردن نعل عك



 يدالسا'نرقلا/ ىلا هني ير هي ةليط] ظ

 6 هلا هانا 9 هاي 0

 قودلا امازا ىلا ةيمالا ةياا كلد. تلفت ارد

 ةعانصلاىئاجت هيف رهظأو ناهدلا اذه لازأف ةيسنابنوم يد

 اهرهاظم أ ةيبرعلا

 عرش نامزلا ثلا نم ياو بكل قاب
 ةرحهلل يناثلا نرقلا طساوا يف لخادلا نمحرلا دبع 3



 00 ا 0

 5 نإ 00
 5 1 1 3 5 ١

 00 ' 1 نم فل وم وهو هدعب ءاح نم هعاو.

 أ 1 مسه السا

 حملاو لم مس يحفلارو اا ن6 ]6 صاخ ربا ايم ركل ةيميخفلا روصقلا
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 رورمسلا رمدقو لاسراو كرابملاو قوعمملاو لطوراوارئاطاو ١

 كولا اه اواكن او, اهناقلاو ايفر ىف اولاع دلو ميدبلاو

 نرم املا اهيلا اوبلجو ضاوحالاو ب راهصلاو تاريحبلاو
 اهقراسس ءالا نو اهحاونو اهتاحاسأ ىف هوغو لا

 لخاردلا نه ةبطرق لدعسم

 ..هعبدب لاكشأ ىلع ةليملا رويطلا وأ

 مظعا مالسالا دالب يف نكي مل ليف ةبطرق دجسم اهنمو
١ 

01170 



 7 1 كلان 0 0 3 ل ا سما . هنم

 ظ ا الا ءافنلللا ىلاوت مث ماشه هنباو لخادلا

 فقس ناكو . مهم ةاقلا وحن دب ىلع لك نا ىلا هش ةدايزلا

 .اذ] + 040 ةضرعو ًاعارذ مج. فوحلا ىلا ةليقلا نم اماليلا

 : عا ١ الدوا ضرعو ةطالب ١١ هطالب ددع ناكو

 ْ ماخرلا نم دوم ا دعا ددعو ًاعاوذ نسا هو 0135

 .ناكو بارحلا رادج كلذكو بهذلا نم هتروصقم بابو

 ”الرتار 0 كايا ديمو مقل ى+ مف ةسدللل دع
 0 لعزل ةاكاوم اسك ٠.6 لع يوتحو ًاريش ٠

 هروح ام دصو لع يأت نإ نالا انمي ءالو
 ' ةرهابلا شوقنلاو ةدلاخارانّالاو ةميظعلا ينابملا نم سلدنالا
 0 دجاسملا نم اًهبف ناك امو كل ”سلاو ةلكحملا طابتلاو

 يقل مان تزاتما امو ةحاشلا روضقلاو ةمخنلا
 ارهاو لاي 7 رلآ ضاملاو  ليئاقلا ةمظعو ثناثالا رخافو

 . ناقتالاو ةعاربلا لاكو قوذلا نسحت برعلل دهشت يتلا

 ول د فينو ةييحان لك ف ترعلا كرت دقو

 00000 تاردلا ىلا .نيسلاو دنحلا ىصاقا نم اهوحتت



 ايلاطياو اسنرفو سلدنالاو ايقبرفاو رصمو برعلا ةريزجو

 تكن مهمراضح ةجردو مهبقر غلبه ىلع لذن ةميظع رانا

 : هو أش ايلا ىلا ةراشالاب

 ديشرلا ةجوز ةدبب ز ربق

 ةلمرلا جرب و سدقلا يف ىصقالا دجسملا- ةيروس يف

 هريغو قشمدي يومالا عماخلاو ةلمرلا يف

 رصقو بسهذلا باب رصقو دمنا رصق - قارعلا يف



 نمف يفب رصقو ادق نم يقرشلا تادلا تلاع أ

 همسا لجر هانب حاضو رصقو يلع نب ىسع رصقو ةزصبلاب

  رصقو نيالا رسدقو ديش .رأأ رمدقو . يسابعلا يدبملل حاضو

 ةلطيلط يف وغامتنس ةسنك َج ر

 » انانسا ف برملا راثا

 رصقو يرفعملا رسقلاو ديشرلا ةجوز ةديبز رصقو تارفلا
 هريغو ةرحشلا راد رصقو أيرثلا رصفو جاتلا

 نر نا عماجو صاعلا نب ورم عمأج  رصم يف

 روصقلا نم كلذ ريغو جدوهلا رصقو ديما عماجو رهزالاو



 م

 ةركسلا «كوظنمل) ةلازيلا ةرظنمو ادولْولْلا فا 035 | طالاو |
 ةرظنمو حوتفلا باب ةرظنمو سقملا ةرظنمو ةكدلا ة دلو 3 ا

 مايالا ه.وط امث اهريغو شمملا ةكر ١ ا

 افوجس رصق

 »ع برعلا راثأ نه »

 ليلقلا الا مجعلا يف برعلار ا نم قبب مل  مجعلا يف

 روصقو عماوج ضاقناو ناهفصا عماجو ناذم* عماج اهنم
 ١ : ىّرخأ



 ١ اج اهبف مرألا نيو  ةيلاولا اشار 001

 تا اعتر وبلا يف ملب
- 3 5 

 ١ » برعلا راثا نه «

 0 ٠ هريغو ساف يف سيردا يالوم عماجو رئازجلا
 ةيلقص ةرب زج ابوك رصقو ازرز رصق  ايلاطبا يف

 كلذ ريغو اهروصقو امرلاب عماوجو



 لات ل4 نال د ارا برأ : 1 : :

 يتلا ةميلظملا نذل نع الطف ن آلا ىلا اماق ارلطمب 1 ازال 5
 اهريغو طاطسفلاو ارماسو دادغبو هر اهدا 7

 ما ةليملا نونفلا اع - ١ ظ

 نورتي مهييله اج نمز يف برعلاناك - تملا قالا ا

 مروعش هيلا مهعفدب و مهنرطف مهبلا هب يحوب ام ىلع ر يحوت ام لع راعش الإ الأ ظ
 مهلب| ءادح ف نونغتي ةادحلا ناكف مسوفن ' ةلاح 8 ١

 اهريغو ظاكع يف .ارعلشلا ناكو ٠ ممتاواخ ءاضف يف نايتفلاو ]

 اوناكو أمم نوعرت و مهدناصت لو ةيلهاملا ناو نم

 32 أ ليلملا نك اا ءانغ رانك ا :

 7 ذعر نا 0 ةبشانبلا يمانع يفاوسألا ١

 و اننا 0 امو جزهلاو داتا كلذ نلومسلا

 رع نودب عابطلا اهيلا نطفتت ينل
 مالسال ءاح اماف بيع ف ا 010 ناك كلذ

١ 



 ل ١ مس مهل رشنلا# رثاتل ةلباق هسا [بوقت ١

 1 نم ايلا نع اونغتساو 43 اوئسح نأ ا 4 امو هراعشا

 اناقتا دادرب اغلا دا يبرعلا قوذلا هقلأ ال أمن هناربت

 ام هنبف اوفلا دقو ةراضحلاو قرا جرادم ف مهلغوتب

 8 مف هوعدتا امو ناحلألا نم 50 ف اهدنا نك

 - ويلا 0 تالآ 6

 1 ف همز 1 1 داع ناو ظء طا

 ن طلا ب19 ١٠كناكو رمل قوش . ءافلكلا نم مهزئاوج

 شاخنا تاذ ءافوج ةبصق يهو ةءابشلاو لوبطلا مهدنع

5 

 ..اهفوج نم توصلا جرخيف اههف خفني اهبناوج يف ةدودعم



 9 شاخمالا تالت ل اردنا 1 03 عطقيو ا

 رامزملاو . هبف تارشالا نب 0 ثدي َىَح ناقل

 ريو ريغ نم ءافوح نيش اخنا ةيوحتم ةبصق وهو

 وحن ىلع شاخلا اهفو نيندرفنم نيتعطق نم ةنئلاألا ّ

ْ 

 ما 1| رادق يف ساخنا نم ةءويناوعو قويلاو اة
 ةركفصن لكش لع اما اهلك افوج يهو راتوالا تالآو 1

 عرشو . نوناقلاك مب رم لكش ىلع وأ باب رلاو طب رملا لثم
 ديلاو سوق يفرط نيب دودشم رئوب وأ دوعب اما راثوالا

 هئيع تقولا يف رانوالا فارطا ىلع اهعباصأب عقوت 9
 ءافلخلل ناكو .دوعلاو ةحنمكلا يف اك ماخن الا يف انان تادف

 هطيشنت ليبس يف لاومالا نولذبيف ءاننلا يف ةميظع ةنانع
 رداونلاو راعشالل ًظفاح ينغملا دوك نا ةرلارس اوناكو 0

 ميهارباك ةغللاو بدالا لها اذمفأ نم نونغملا ناكف

 ناكام [ريتكو جوملا باير الملا وا سوا لس
 دوريكو نيحلتلاب مهب ةرظانمال ندنغملا نوعمج ءافلكلا 1

 يلصوملا بتار نا ركذ . لاومالا مهيلع نوقدغيو نيديجما
 ءاجو ربشلا يف مهرد فلا ةرشع ىداط دبع نكت 4|



5 1 ١ 0 

 ١ 00 00 ٠ هيا نو قا 00

 ةار ند . أل لل برن: 000

 : 4 ينارافلا هعرتخا نوناقلا 61 1 ل نمو

 ءانغ لج رضح اده ينارافلا كفانا ليق : كيولوفلا

 حج رختساف هاقخلا ندسحت له فاي نينغملا باعف ةلودلا فيسل ظ

 لك :٠ ةلميطف . اب سل مت ابيكوو ةبررغ لا هببج نم

 . اهيلع برضو ر خا ًابيكرت اهبكرو اهكف مث سلخلا يفناك نم
 ترش اونيكاارت سنو ابكتف م للحل ق ناك نملك ىبف ١

 نيخرؤملا ضعب لاقو . سلجملا يف ناك نم لك مانف اهللع

 ينعلا اناملا قفلاروملا 1 ولحد فرقلا نيشيسولا نا

 ءاقس 1 لع ايشلاردق ذل نال اهنف اهريثأت قام

 نإ لال اناطا امو انس متزللا لع ةبرف لمحت

 موَغ ىتح دعاقلا الو دع ىتح اهبنش
 يننملا بايرز هداز ًاسماخ ارتو دوعلا ىلع اوداز دقو

ا وهو ةناقنا هيلع قّسطو
دوعلا بارضم عرتخا يذل

 مداوق نم 

 بشملاب نوورضي هلبق اوتاكو رسنلا

 يلبصوملا روصنم ا نب ىح قيسوملا نف يف اوفلا نمو



 , ا دقف : ىناغالا ُْق نياتك عش 1 1

 هاهس مننلا يف اباتك هلا رهاط نب هللا دبع مهْنمو

 ةيقيسولا تكلا نم هريغ ريثك ممدقف ةميفزرلا باول

 لآ نادل نا فورملا نسما نيدح ندي سا
 نينامث ىلع يوتحب نوزحملا ةواسو نونفلا يواح همسا اباتك ٠

 'فشك هما بناتك اشاب : ىز ةبتكم ىفو . قيشولا يفانأب

 نيدلا فيس هفل زم برطلا تالا حرش يف بركلاو مومهلا 1

 . اهعنص ةيفيكو برطلا تالا هيف فصو ركب ينأ نب
 اذه دعاوق نم ريثك هريغو يناغالا باتك يف درو دو

 الو نيمدقتما نكت 4 ةغبت برعلا هيف غبن يذلا نفلا

 نشل

 عاونأ ةينامث ىلع برعلا دنع نقلا ناك صقزا

 هفيفخو يناثلا ليقثو لمرلا فيفخو لمرلاو جزا فيفخلا

 ءايشأ ىلا جاتح صقرلاو اولاق . هلمقتو لوألا ادا كضفلو

 ةهيلا مجاتحمام امم هلم يفءايش و هتقلخ يف ءايش ل هعابط يف

 0 ناو عاشالا ىلع عبطلا نسحو حورلا فق هعابط

 فلاودلاو قئعلا لوطف هتقلخ يف هيلا جاتح ام امأو. اسف



 .٠ القال 0
 ناكماو عباصالا نيلو مادقالا ةفاطلو ةباغلا لوط ىعربصلاو

 ْ نر . نارودلا يف لاتفنالا ةعرنو لصافملا نيلو اهل

 ماكحاو صقرلا باو.أ يف فرصتلا ةرثكف هلم يف هيلا جاتحي

 اا 0 8 نيمدقلا تاشو ةرادتسالا سواه

 مدقلا عضولو : اولاق هارسيو لجرلا نيب لمعت أم بسانتو

 . عاشبالا كلذب قفاوب نا امهمها هجوا ٠

 رفحخلا ةعانص يف صاخ قوذ برعلل - شتلاورملا رفحلا

 رصمو قشمد يف ةشدحلا مهتاعونصم ةذهوا اذهو .ايناز

 نسا ال اهنا عم نويبروالا عانصلا اهلثع ىلا نا نادل

 ظ ةعدقلا مهتاعونصم ةسافن "يش يف

 1 نأ لعارلا همك راثآ ةمروالا تايداعلا رود يفو

 نييسلدنألا برعلا تاعونضم اهب اودلق حترفالا اهعانص

 يف ةيداب ديلقتلا راث ١ تسلظ لب ةعاربلا مامت اوغلبب مل مهنكسلو
 اهيف امو ن آلا ىلا ةيقابلا برعلا 01 قون لدمو ب مهطامجا

 امج رخو نداعملا شقت يف نافتلاو اهنقدو ةعانصلا 0

 قوذو نف لهأ اوناك مهما ىلع جاعلاو بشملا 0

 .ي

 نم بايلا . 00 ئنسحو رم 5 و 6
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 اهعاونا ىلع ةليمجا نونفلا ب> ىلع نيعوبطم ٍقرو .
 اللا
: 
0 
2 
ْ 

2 
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 برعلا ا ةفئاشلا تانافتعالا نم  ريوصتلا

 امرحم نآلا هدع مهضعب نال ريوصتلا نف يف نورصقم

 "الا ريوصتلا نع اوعنتعي ل برعلاف كلذ ريغ ةقيقملا نكلو

 نا دنع ل نكي مل هنا ىلع ليلدلاو ةريخالا روصعلا يف

 نم لدتسي 5 دوقتلا ىلع همسر عضب ناك ءافلللا 9

 ةحفص يو ةحفضلا هذ_ه يف ةموسرملا ة رغلا ةراللا لع

 تاتكلا اذه ٠ نم ا

 نيدشارلا ءافاخلا 7 نم جذوعا :

 ٍبّرملا نم ابروا ىلا تلصو يئلاران الا نيب نأ

 برعلا ءافلخل مسر فلا هيف دجو ه ا ةللا كيتيلا رسل

 هش داصاخااتك ضلال ١ رهلاجر ءارظعو مهطاطب أو



١ 

 سس 8 هنن ا 4 1 نننا هدرا امام 0

 0 ربوصتلا سرادم نم الا

 نيخر ْؤملا م نم وهو يزيرقللا هلق امذخؤيو .

 3 0 دنع اهدهاش يتلا موسر .رأأ فصو يف مهقدصأو

 ركذ دقق . مهتمذقت يتلا مالا عيجج ليما نفلا اذهم اوقاف

 17 ةنظناو 3 يامل 60007

 . يتلا كلا 700 موسرلاب برعلا نيز دقو . ايقيقح املس

 ىبلدنالا ف ةايفنلا سا

 5 00 لالطا نع القن »

 )» 70 » رصف يفو 1 يل رلامنم سر ام

 ريهاشمو برعلا كولمل ًاعسر نيعب رأ ىلع يوتح يىطخباتك

 7 رااوط ءارخا رصق او راز نيذلاو . ءاظغلاو داوقلاو ءاسنلا



 م ( 3 7 ظ ظ

 . مهاجر رابكو كل داق ااوسر 0

 ينيالإ راؤستلا اوابس ل مهلا ىلع لدب كلذلألكو 3

 ةريصقلا ةدملا هذه يف اوعاضأ مهعاو ةريخألا نورقلا 1
 اهركذل لاجم ال بابسال نيمدقالا ران لظعم ظملا ءوسل ٠

 لآ اضبإ هلوقن ريوصتلا نع هاتلقام ناد تفل 3

 يف هأرقن ام آلا امنع رش نفرعل الو اس رقت ايلك تاك ممروصق اهب اونيزو برعلا اهعنص يتلا ليئاقلاف تحنلا

 اذاذع وأ مهما مورلا وتحل لم رك دوت خيراتلا ' ا

 قشمد 8 ءافللا روصق 9: عنصلا ةعب ديلا ليماقلا نما

 ايابسا قو وصق نع كلذ زخم ترفل روم ودأ د
 يوتح ناك يومالا ع نمر لا دبع رصق نا بلا دقو ٠ رصمو ]

 ناقنالا 8 ةراغ ةديدع ليئامت لع ظ :

 مدقت ام اهمظعمدقفبرعلا اهعنطصا ىتلا ليئاقلا نا ىلع
 ار ) ءارتحا رصق يف دوسأ ةينامث ليام لاابم ترفل

 أرب تالا زو ربلا نم هازخأ للاكل (ه١ ةحفص 93

 أهنم هايملا يرجح ' تناك يتلا ليئاَقلا نم أهربغو ايلاطيإب 7



 0 مصب

 ظ 5 ةعارزلا 2

 نال ةعارزلاب نونعي ةيلهاملا يف ودبلا برغلا نك. مل

 لاباس رجأ لآمهاب مهلع ايضق ميلقتةرثكو مجتشادس ١
 اوأشن أن بذلا نورضحتملابرعلا امأ . مهتايمل يرو رضناك ام

 فنيييب اروماك ايروسو نملاو قارعلا يف ةميظعلا لودللا
 ايش انرك د دقف ةنساسغلاو نيب, ضدتلاو طبنلاو نيسيريماو

 ' ركذب ىتكو مدنع يقرلا نم هتفلب امو ةعارزلاب مهماها نع
 كي 20 را ةيبلقملا دوزفياللا نب ةريغو ترام دس

 سرفلا يتكحلمم برعلا مئتتفاو ا السلا كالو
 نع اهلوصأ اوذخأ ام دعب ةعارزلا ىلا مهتانع اوهجو مورلاو .

 ّرملا مدالب يف اوطبنتساف هريغو سديروقسيد باتك

 يدنهلا 115 ليج : وااو دقشلاو مودلاو ناسلبلاو

 صفعلاو نبلاو هرذلاو ريعشلاو ةطنحلاو بصقلاو لخنلاو

  لجرفسلاو حافتلاو شمشملاو قتسفلاو زوللاو نامرلاو لفلفلاو

 كلذ ريغو جسفنبلاو درولاو لفلاو نيمسايلاو نابللاو كارالاو

 . بتكلا ملاط نمو . مويلا ةفورعملا تانابنلاو راجشالا نم



 رحبلا لحاوس يف مهبلا نلعقل ةءارز 0 ىزعبو ]

 "انفك ةحسنوا ةيمان هتاريجش تدهوشادقوا .لطسوتلا ١

 برعلل ناكو . ةرحبلل لوالا نرقلا يف سلدنالا فدا ظ

 نا لاق . نييسابعلا دبع يف امس الو هتعارزب ةصاخ ةيانع
 جرختسلما كلا ا كي نطقلا روذب نا » : دليلا. 7

 « كولملا ءاد » سرقتنلا ضرم ةاوادم يف لمعتس ان

 جرفالا د دقو . تاخيبلتلاو 6 راو هب نيللظلا ضارمالاو

 « . نيملا كلذ نم نطقلا نوفرعب

 اليم ع1 ةفاسم ريل نك نويل ىف ىثأل ٠ لبقا

 نع ركذ امو اهنيتتو اهنوتيز لظ يف ضرع اليم ١١و لوط
 يف معقاولا سورعلا لبج حل حاصأ هنا ةعار لاب رصانلا فلك

 الودي لجأ راج نكي زوو انت هعزو ١ ءا هزلا لامث

 راهزالا رون نمز يف ايس

 عيبأني سلددالا ىلع تضافو ةعارزلا هدبع يف تجارو

 تناك: ليق رانبد فلأ فال ةتس اهتءابج تناكو ةورثلا ٠١
)1١ 
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 ضاينلا قئادملا اهات ايندلا تال سد ألا
 1 1 0 رعاشلا أف لاق كقو . دحر عصر جا جاتك نيتاسبباو

 امتيذر راصبالا جيت ال فيكو

 ءاعنص يبثولا يف أهم 0 لكو

 10 كنللر ةضف اهرابا

 '”00 0 ندلاو اينضور زظإف

 ظ هن بقري فطل اه ءاوبللو

 ءاوهأ هنم ودسو قري ال كس

 ١ ًارحس اب وفهم يذلا ميسنلا س 3

 ءادنا لطلا ال راثتنا الو

 000017 راضسا دنلا حرا اماو'

 ءاجرا هنم تراطف درو ءاه يف

 اا اوأا دعو طرا هدي ةقتش تاربتشاوا

 .رابشأ ةثالث ةدحاو لكرود اهف حافتلا نا : عسيلا نبا لاق .

 نم الجر نا ةقث ناكو يروك ابلا هللا دبع لاقو رثك أو
 لقب ام جافتلا نم ةمبرا دابع نب دمتعملا ىلا ىدعأ ةرتنش
 وراك ةسّج ةدحاو لك أاهريغ ها لع لماحلا



 وك در 2 ل

 ون آل را اك هت ةركد ناسا رسل ايم ٠
 0 هلوط ٍداو اهبف ناكو زمرقو ريرح اهبو ريثكك 1
 لوادجوراهناو ةحم قئادحو ةرضن نيتاسل هلك اضرع هلثم ا

 م42 ةراحتلا جه ظ

 ازا الاقز ةراجتلا ىلا ةيلهاملا ىف برقلا فرذلا 1

 عمط كذا مالا عيمج نيب ة نامت ةللاص ممدالب تراص 5 ظ

 . مهتيلهاج يف محل ناكو . حافلا نم هريضو ردك" ب

 عيبلل ةنسلا نم ةنيعم تاقوأ يف اهملا نوفلت ةديدع قاوسا

 نمو. راعشالا داشنا يف نوسفانتي كلذ ءانثا يف اوناكو ءارشلاو

 يف ةهج لك نم اهيلع نودفاوتباوناك ظاكع ةروهشملا مهقاوسأ
 ةرخافملا وأ راجل مساوملا لك

 انقاوت | تجار ةراجتتلا لع مبارح ملا 00 ظ

 مهتراجي تمم نذلا نييسابعلاو نيب ومالا نمز يف امس 1

 هوما مرا ف بارو مهدالب لعو مهيلع تلاهناو قافالا ١

 يف ةرثكب نداعملا دوحو كلذ ىلع مدفع 2

 لايم نسحو اهكبسو اهجارختسا يف مهعارب و مهضرا



 . رهشا 0010 سلدنالاب ةقلام تناكو اه راحتالاو ابفركيزو
 اا ىماثأ ىلا هارت نهذلا راخفلا منصب راصمالا

 ا” اشاو ةميظنلا اهرجاتع ةلييشا تاهتشا كاذكو
 ش 0 1 0 0 ا ةغايدب هحأب 7

 0: تايب 5 انامل ا لو ولا رخافلا 1 لو + ٠

 ظ  ةيساحتلاو ةدياكللا تالالا نم اف عنصبإ ناك امع ًالضف

 5 ممرأجتب نوسفانب مىلعج امن ةعيدبلا ةيحاجزلا هب :الاو

 / 6 ىتح أمقن رفا 8 ةعشأو اع م ناك دقو 3 ةيطاق ضرالا

 طسا وك ةبادش ءاتعب آلا مويلائرفالا اهملالصب.ال ىتلا دالبلا

 - نادوسلاو روفرادو نافودركو كيبمزومو رابيجتزو ايقرفا

 ا ىلا مثرجاتم نولسرب اوناكو . اهريغو رادع دم ةرازو

 ١ رع : ععلار طسوتملا رحبلا اي نا ةنيريبلا لابح هلو قرط ثالث

 راجت ناكو .ابرواو ايسور لامشل مهلصبر ناك يذلا اغلوفلا

 اهريغو ادنلوبو كركدلاو جوسأو ادنلنف يف نوقوط, برعلا

 2 دقو . كلاملا هذه يف ةيب رع 7 هم دحوام ليلد

 ٠ أسلرفو ايلاطنا نم ينونملا مسقلا نلديالا بارع لتحا



 7 ل د كك
 نوصخ ءاما مبمالعا اوعفرو اسوس ير 5 0
 . ابروا بلق يف نطقت يتلا مالا عينج عم ورجتاو دم

 نيصلاو دنهملاب ةميظع هن راح ةلص م نك دلو انا ينامأ"

 ةهازتو ةماعلا ىلع ةيراح :لا مهلماعم تناكو ايرييسو |

 نع سانلا د 3 اف عدد الو مالا نم م مريغ يف ىر الا

 [نع بلو لوقلا يف ةحا لاو دلما راو ةعداشللا 4 ١

 ةرطفلا لع ةءدابلا يف اوأشن موق مهو مهقالخا هذه ن رك د

 تمظع الم . داديتسالا مهذب مو ديلاقتلا مهدسفت ةيعيبطلا

 ام نكي مل ثيحب ةريزغ ةورثلا لويس مهيلع تقفدت مهتلود
  اولظ لب ةءداخلا باوبا نم بسكلا بلط ىلع مههركي.

 يف الا هنومرحبو راكتحالا نوهرك اوناكو اهنع نيهزام
 غبتلاو رشا مست امرك | لا رش ينل ةيلاكلا اول ْ

 لثس دقفف ايظغ ةعارزلاب مهمامها ناك كلذ هبشأ 8

 ناكطصب نارجح امهر : لاقف ةضفلاو سهذلا نع مهدحا

 لاملالضفا نأ : اديزب ملامهتكر ناو ادش امبلع تلقا

 « ةراّوخ ضرا يف ةرارخ نيع وأ ءاربغ ةبرت يف ءارمس ةّرب

 دراوملا جارختسا يف لمعلا وه ةوربلا ءامعا كو ليدسلا نا يأ ظ



 ره كل لابطا : يش 1 سراب نم ةدسا

 مثالا ة هور ' هيلع قى يذلا قيفملا شاملا / ظ

 مد ةعاتملا 22

 ىف صاصرلاو ناسارخ يف ديد ا؛نداعم نييسنابعلا نمز

 ايروسو قارعلا يف اهعاونأ لع تاجوسنملا اوحسنو نافارك

 ىلطلا قى اهعاووب طفنلاو راقلا اوجوتساو نيلدنألاو
 ةعانص اونقت أو تب ربكلاو ينرادنالا حلملاو ماخرلاو جاجزلاو

 سانلا لعج مادبالا نم ا دح ةيفوصلاو ةيربرلا ةحسنالا

 واس لاصنب نوهابب اونكف اهتدوج يف لثملا نوبرمغي
 ' ةيطرق دولحو ةطان ىغ مدارس  قلشمدو ةلطيلطو نميلا ْ ْ

 ريمشكلاو داحسلا لمح 8 اوئئش دقو ُ ةيللرت 0 ظ

 ضّبقملا تح اهرافش ىتثنتف ذالوفلاو دددحلا نم ةقيقر ناك

 . مهل ناكو .٠ ةبلصلا داوملا يف اميظع ًاريثأت رثؤت اهناف كلذ عمو



 هو م

5 ١ 

 ]  5ءاسم. بلا

  1دع

 15 ا ةشقالا ن 3 د رعلا

 وسل ش ١ ظ ْش . ) 3 ل
 5 )١- قرلا

 9 ةعانللا ) 1 اضف ا برعلا ْ 0س بعاض قرولا ة

 :دقلا ةزلصملا تافلؤم « هعدملا ن ا



 1 ملا قررلا ١ لوعكصلا ل 00

 1 17 ةدوحلاو ناقتالا نه اهف اوغلب و نطقلا نم هعنص َةَش رط

 : دادغب يف ةميظعلا لماعملا | وأشنا دقو هلل دعا مهقبسل

 اورشنو اهريغو ةلطيلطو ةيسلو ةيطاشو ةرهاقلاو قشمدو

 ظ قرولا ةعانص اوعرتخا نيذلا و ماعلا راطقا يف قرولا ةعانص

 000 77 ةيلابا قرشا تاو 00

 ”ةمارعلا 00 ود نم جذوعا ٠

 عارتخا يف لضفلا نا» : نوبل فاتسغ ر قدك دل لاق

 كلذ ناك دقف برعلا ىلا 5 ةيلابلا قراملا نيم قرولا

 ,.”لامجالاو هي آكل بف ارتلا ش 2 ىم هبلطت 0 0 2

 فق اوأشنأ برعلانا» : ودس ةمالعلا لاقو «.ةديدعلا ةبوديلا



 لمعتساو, ةيلابلا ةدقالا نم قر ولا 1 06 ,اينابسا. :

 اهم لش ل يف لانع كقانلا نرقلا يف اذه مهتزألا ١
 دوش بدلا قوونأ | الا ا املاو ارتتكناو ايلاطياو اسلرفلل

 « هنول لاججو هب وزب هقوشب اك ةفاطلو ًاناعمل حرفالا قرو

 جاجزلا نم يب رع سأك

 هك امملاو ةدادخلاو ةراحنلا هعانص يف اوزرب كلذكو

 ن الا ىلا ةظوفحلا مران | هيلعلدت اماه ريغو ةطايلخاو جسنلاو
 لوا ناك سلدنالا ميكح سانرف نب سابع نا ليق 232020



 ايل 5 "ا :

 0 مل اا 1 نم جبا اجلا ةعاإل للملا
 ا مسر ريغ لع تاقجالا قرعد .لانلا ف -

 (0) شايرلا هسفن ل رديطا يف لاتحا دلو لاس

 نس 1 ه0: ةفاشم وحلا يف راطو نيحانج هل دشو

 هكمز ىلع ع م انا رئاطلا نا كردي لدنال هوقو قل

 7 ءاملع 8 نم سانرف نبا نكي مل ولو ىنذ هل لمعي "1

 ” لاب هذه نيخر ملا ةاور يف نا انلقل برعلا دن ةديبطلا

 0307 دلع الهي ضرامل لمعلا اذه لع ءانقا هلاوإ ةميظع
 هب داقتتعالا ىلع نلمح خيراتلاو لعلا ب 0

 سرك يذلا وهو ورع الون نينا ىماع سانسا لع هلع ىف

 لقثلا سيماون نم نريبكا كو اقتمإ اسرد ةمببطلا

 ليخو ءامسلا ةئيه هتبب يف عنط طصا دقو . هماكحاو يعونلا

 امم كلذ ريغو دوعرلاو قوربلاو مويغلاو موحنلا اهف نيرظانلل

 هارأل الاخ كرت الو ةيميبطلا مولعلا,يف هبمك ولع لع لد

 دقو ثيدحلا ناربطلا نف ءانب يف رحح لوا عضاو هنأ يف

 ” 0 0) اودكف هلق نييرصملا هاد نع نو رخأتلا نكيرع

 امهو رعشلا نم نيتيس ةدبدملارصع نا ريطلا نا ديم يف هوماق (لاثمت



 سانلا ةلمح ةلاسلا ع ترصف أم

 هفرعن قبسلا لضف قرشلل ناف
 سانرف ى1ىرب سابعو يرهوجلل

 نيت

 باتكلا ةمئاخ

 ٌبانكلا اذه يف اندروا اننا مده الم *كزاقلا ىرب 00١
 .انرصتقا انناو زاحنالا نم نكمي ام ةباشب 039

 . اندرا ول اننال اهبعورفو امامزج نود مممولع تايلك لع 1

 انلعج دقو ةمخض تارا ىلا انجتحال اهلك اهب ةطاحالا
 ترملا تدخلا ام ىلا ةواشالا ريشنملا فلولا ص نما

 ةدلاطخا راث آلا نم حل امو تاعارتخالاو تافاشتكالا نم

 اركردتسا امو مولعلا نم هوعضو امو ةعانصلاو نونفلا ماع يف
 هلوانتو هتعص تبث ام ليك 2 ما 3 : 1

 م
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 ىلا

 0 00 ذ"ّ



 ناقل 7 200 لاا

0 0 
0 100 

 000 0 ىلا ْ اند

 < لاب را 8 ذم نأ ادلع :ءامأ دز 00

 لثم نا يف بير الو نينسلا نم تائم مضب الا نكت مل

 "1 هيلا اوني ام عم مالا خسران يف ةريصقملا ةدملا هذه"

 اوزاتما اه االول اهغولب مهل ىنستيل نكي, ل يقرلاو دج او ةراضملا

 ءاكذلاو لقعلاو كرادملا ومسو ةعزعلا قدصو ةمهلا دعب نم هن

 هتغلب ام غلبتل نكت ججرفالا مولع نا ىتخي الو

 برعلا تك يف اهودجو يتلا دعاوقلا الولب يقزلا نم نآلا

 سس لا ىلإ ةجال تع نكن ملف ةحيحص ةلماك ايا تناك

 عابس ايلا ال! بهذي ايما عادنألاو مضولاو يرحتلاو

 مدعب عمال ٠١ 1 دقو نيش لم برعلا لثم ناكف

 ندنملا لمان اشالا ع كلذ قوف معلا ينابم ديسششب

 فرؤرعلاو ةراضحلا نم برعلا هيلا لب امف لضفلاو

 ةدعاق ت ث 1 ةعماجلا مهايلكو كه .ظعلا موسرادل 0

 0 لا اتاسبملا ىلإ رظنلا نم لاقتنالا اهسيلمت

 ا دل ثريظام لالا نولوسإ ال بابلسالا
 اهملع اوداشو مهعع جرفالا اهدا ةتعاملا هذهو . هتقيمح.

 00 مهمولع س ل



 ةراضح يفر لأ معو ا ا ١
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